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Giriş

De
Vol güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Vol gereksinimlerini karşılamak üzere
tasa
Ara e bakım bilgilerine kendinizi alıştırmanızı
öne
Vol

Gi
ğerli Volvo sahibi
vo’nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve
vo, dünyadaki en güvenli araçlardan biridir. Volvo’nuz aynı zamanda güncel tüm güvenlik ve çevre
rlanmıştır.
cınızdan alacağınız keyfi arttırmak için, bu Kullanıcı El Kitabı’nda yer alan donanıma, talimatlara v
ririz.
vo’yu seçtiğiniz için teşekkürler!

riş
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llanıcı El Kitabı
cınızı tanımanın iyi bir yolu Kullanıcı El
abı’nı, ideal olarak ilk yolculuğunuzdan
e, okumaktır. Bu, yeni fonksiyonları
manıza, farklı durumlarda aracı en iyi nasıl
lanacağınızı görmenize ve aracın tüm
lliklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza
an verecektir. Lütfen Kullanıcı El

abı’nda yer alan güvenlik talimatlarına
kat ediniz:

lanıcı El Kitabı’nda tanımlanan donanım,
modellerde mevcut değildir. Standart

anıma ek olarak, bu el kitabı aynı zamanda
ğe bağlı donanımları (fabrikada takılan
anımı) veya aksesuarları (ekstra donanımı)
çıklamaktadır.

DİKKAT! Volvo araçları, ulusal ya da yerel
kanun ve düzenlemelere olduğu kadar, farklı
pazarların değişik gereksinimlerine de
uyarlanmıştır.
Bu Kullanıcı El Kitabı’ndaki teknik özellikler,
tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı
değildir. Önceden bildirimde bulunmadan
değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation

UYARI!
yarı metinleri, talimatlara uyulmaması
rumunda kişisel yaralanma tehlikesi
lunduğunu belirtmektedir.

nemli!
nemli!" metinleri, talimatlara
ulmaması durumunda araçta hasar
eydana gelme tehlikesi bulunduğunu
lirtmektedir.
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avadan daha temiz olmasını sağlar. Sistem
lektronik bir sensör ve bir karbon filtresinden
luşur. Sensör gelen havada bulunan karbon
onoksit seviyesini izler ve yolcu kabinindeki

arbon monoksit seviyesinin fazla yükselme-
esini sağlamak amacıyla hava girişini kapatır
örneğin, yoğun şehir içi trafik, araç kuyrukları
e tünellerde olduğu gibi. Karbon filtresi, azot
ksitlerin, yer seviyesindeki ozon ve hidrokar-
onların girmesini önler. Araçta kullanılan
umaşlar, Eko-Tex2 standardının gereksinim-
rini karşılamaktadır. Radyatör üzerinde,yer
viyesindeki zararlı ozonu saf oksijene çeviren

zel bir kaplama, Premair®3 bulunmaktadır.

2. Kumaş için uluslararası standart.
3. PremAir®, tescilli bir Engelhard

Corporation markasıdır.
lvo ve Çevre

lvo’nun Çevre ile ilgili felsefesi
reyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
poration’ın tüm operasyonlarını etkileyen
emel değerdir. Volvo araçlar, katı uluslar-
ı çevre standartlarına uygundur ve
yadaki en temiz ve en üst derecede kaynak
imliliğine sahip fabrikalar arasında olan
slerde üretilmişlerdir. Volvo Car Corpo-
on içindeki ünitelerin çoğu, çevre
usunda sürekli gelişme gösteren, çevre ile
li ISO 14001 veya EMAS standartlarına
e sertifikalandırılmıştır. Volvo, müşterinin
lı modellerin ve motorların çevreye
lerini karşılaştırabildiği, üçüncü bir tarafça
ifikalanmış çevre ile ilgili bildirime sahip,

ilk aracı yapan firmadır. Daha fazla bilgi için
www.epd.volvocars.se adresine bakınız.

İçi ve dışı temiz
Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortamı hem de
yüksek etkinlikte emisyon kontrolünü kapsayan
bir kavram olan İçi ve dışı temiz kavramına göre
üretilmiştir. Otomobiliniz yakıttan tasarruf
sağlar ve zararlımaddeleri dışarıya eser miktar-
larda bırakır. Aynı zamanda, yolcu bölmesine
giren havayı temizleyerek, sizin ve
yolcularınızın diğer araçların egzoz emis-
yonlarını solumamanızı sağlar.

Gelişmiş hava temizleme sistemi, AQS1 (isteğe
bağlı), yolcu bölmesindeki havanın dışarıdaki
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1. Hava Kalitesi Sistemi
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Aracı mümkün olan en
yüksek viteste kullanınız.
Düşük motor devri düşük
sarfiyat sağlar.
Yokuş aşağı inişlerde gaz
pedalını gevşetiniz.
Motoru fren gibi kullanınız, gaz pedalını
bırakınız ve düşük bir vitese geçiniz.
Gerekli olmadıkça motoru rölantide
tutmayınız. Trafikte beklerken motoru
kapatınız.
Akü, yağ gibi tehlikeli
atıkların uygun şeklide
elden çıkarılması
gerektiğini unutmayınız.
Elden çıkarma ile ilgili
şüpheniz varsa, yetkili bir
Volvo servisine başvurunuz.
Aracınızın bakımını düzenli olarak yapınız.

u tavsiyelere uyarak, yolculuk sürenizi
zatmadan ya da sürüş zevkinden ödün vermek-
zin yakıt tüketiminizi azaltabilirsiniz.
racınıza özen göstererek, paranızı ve gezege-
inizin kaynaklarını koruyunuz.
lvo ve Çevre
vo, sera etkisine katkıda bulunan karbon
ksit emisyonunun azaltılması amacıyla,
slararası çevresel talepleri katı bir şekilde
ine getirmektedir ve düşük yakıt tüketimine
iptir. Volvo araçları, benzer sınıflardaki
lar göz önüne alındığında yakıt tüketiminde
ldukça rekabetçidir.

lvo servisleri ve çevre
vo servislerinde usulüne göre yapılan
ım, düşük yakıt tüketimi koşullarını
dana getirir ve böylece temiz bir çevreye
ıda bulunur. Personel, çevreye mümkün
en iyi özeni garanti edecek bilgi ve

mlara sahiptir.

Çevresel etkiyi azaltınız
Müşterilerimizin, çevre ile ilgili kaygılarımızı
paylaştıklarına inanıyoruz. Çevre etiketli araç
bakım ürünleri satın alarak ve aracın servisini
ve bakımını Kullanıcı El Kitabı’ndaki
talimatlara uygun olarak yaparak çevresel
etkinin azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Aşağıda çevresel etkinin nasıl azaltılabileceği
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktadır:
• Lastiklerin daima doğru basınçta olmalarını

sağlayınız. Çok düşük lastik basıncı, yakıt
tüketiminin artmasına neden olur.

• Port bagajlar ve kayak
kutuları rüzgar direncini
artırırlar ve yakıt
tüketimini önemli ölçüde
artırırlar. Kullandıktan
sonra onları hemen
çıkarınız.

• Gereksiz maddeleri araçtan çıkarınız. Yük
ne kadar fazla ise, yakıt tüketimi de o kadar
fazladır.

• Aracınızı soğuk çalıştırmadan önce, eğer
varsa, daima motor bloğu ısıtıcısı
kullanınız. Bu, yakıt tüketimini ve emis-
yonları azaltacaktır.

• Yumuşak sürünüz. Gereksiz ani hızlanma
ve sert fren yapmadan kaçınınız.
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UYARI!
niyet kemerleri ve hava yastıkları birbiri
etkileşimlidir. Emniyet kemeri

llanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, bir
pışma durumunda hava yastığının
layacağı koruma azalabilir.

UYARI!
r emniyet kemeri yalnıza bir kişi içindir.

UYARI!
Emniyet kemeri, örneğin bir çarpışmada
yük bir yüke maruz kalırsa, emniyet
merinin tamamı değiştirilmelidir. Bu,
akarayı, bağlantı elemanlarını, vidaları ve
lidi kapsar. Emniyet kemeri hasarsız
rünse dahi, emniyet kemerinin koruyucu
ellikleri kısmen kaybolmuş olabilir.
kiyen veya zarar gören emniyet kemer-

rini değiştiriniz. Yeni emniyet kemeri
aylanmış tipte olmalı ve değiştirilen
merle aynı konumda takılması
ğlanmalıdır.
Emniyet kemerlerinde asla kendi
şınıza değişiklik ya da onarım yapmaya
lkmayınız. Yetkili Volvo servisine
nışınız.
niyet kemerleri

ça kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
k yerleştirilmelidir

r zaman emniyet kemeri
llanınız
niyet kemeri kullanılmadığı takdirde, sert
yapılması ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm

cuların emniyet kemerlerini taktıklarından
n olunuz. Aksi takdirde, bir çarpışmada arka
tuktaki yolcular, ön koltukların arka
mlarına savrulabilirler.
niyet kemerinin takılması:
Kemeri yavaşça çekiniz ve tokayı kilide
bastırarak emniyete alınız. Güçlü bir "tık"
sesi kemerin kilitlendiğini işaret edecektir.

Emniyet kemerini çıkarma:
– Kırmızı kilit düğmesine basınız ve kemerin

geri çekilmesini sağlayınız. Kemer tam
olarak geri çekilmezse, sarkmaması için
elinizle kemeri yerleştiriniz.

Kemerin daha fazla çekilmesi aşağıdaki
durumlarda engellenir:
• Çok hızlı çekilirse
• Fren ya da hızlanma sırasında
• Araç aşırı derecede yana yatarsa
Maksimum koruma sağlayabilmesi açısından
kemerin vücuda dayanması önemlidir. Koltuk
arkalığını çok fazla arkaya yatırmayınız.
Emniyet kemeri yolcuları normal oturma
konumunda koruyacak şekilde geliştirilmiştir.
Aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayınız:
• Emniyet kemerinin doğru takılmasını engel-

leyecek toka veya buna benzer herhangi bir
madde kullanmayınız.

• Emniyet kemerinin bükülmemiş ya da bir
yere takılmamış olmasına dikkat ediniz.

• Kalça kemeri alçak takılmalıdır (karnın
üzerinden geçmemelidir).

• Çapraz omuz kemerini şekilde görüldüğü
gibi çekerek, kalça kemerinin kucağınızın
üzerinde gerilmesini sağlayınız.
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mniyet kemerleri ve gebelik
mniyet kemerinin gebe kadınlar tarafından
oğru bir şekilde kullanılması son derece
nemlidir. Kemer, vücutla yakın temas halinde
lmalıdır. Emniyet kemerinin üst kısmı
öğüslerin arasından ve karnın yan tarafından
eçmelidir. Emniyet kemerinin kalça kısmı düz
e karından olabildiğince uzak olmalıdır.
arnın üstüne doğru kaymamalıdır.
raç kullanan gebe kadınlar direksiyon simidi
e karın arasında olası en büyük mesafeyi elde
tmek için koltuğu olabildiğince geri
aydırmalıdırlar. Direksiyon simidini konforlu
rüş konumunun izin verdiği ölçüde önde

yarlayınız.
niyet kemeri hatırlatıcısı
bine gösterge panosundaki ve dikiz

asının üzerindeki emniyet kemeri uyarı
bolü, sürücü ve ön koltuk yolcusu kemerini
layıncaya kadar yanıp söner. Emniyet
eri hatırlatıcısı, hız 10 km/saatin altındaysa
niye sonra söner. Sürücü ve ön koltuk

cusu kemerini bağlamamışsa ve hız
km/saat’in üzerindeyse hatırlatıcı yanar ve
5 km/saat’in altına düşerse söner. Kemer
ırsa, hız 10 km/saat’in üzerine çıkınca işlev
ar devreye girer.

DİKKAT! Emniyet kemeri hatırlatıcısı ön
koltukta bir yetişkinin oturacağı düşünülerek
tasarlanmıştır. Ön koltuğa emniyet kemeri ile
tespit edilen bir çocuk koltuğu takılı olması
halinde, emniyet kemeri hatırlatıcısı devre dışı
kalır.
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niyet kemeri gergisi bulunan kemerlerin
rindeki etiket

Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri (arka merkez kemer
dışında) kemer gergileri ile donatılmıştır.
Yeterli derecede sert bir çarpışma sırasında
kemer gergisinde bulunan mekanizma kemeri
vücut etrafında sıkar. Bu özellik yolcuların
yerinden hareket etmemesi bakımından oldukça
etkilidir.

UYARI!
Kemer, bir çarpışmada olduğu gibi ağır bir
yüke maruz kalırsa, makara, montaj
parçaları, cıvatalar ve toka dahil, kemerin
tamamının değiştirilmesi gerekir. Kemer
hasarsız görünse bile, bazı koruyucu
özelliklerini kaybetmiş olabilir. Ayrıca,
aşınmışsa veya hasarlıysa da kemerin
değiştirilmesi gerekir. Yeni kemerin tipi
onaylanmış olmalı ve yerini aldığı kemerle
aynı koltuk için tasarlanmış olmalıdır.
Kemeri asla kendiniz değiştirmeyiniz veya
onarmayınız. Bu görevi yetkili bir Volvo
servisine bırakınız.
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UYARI!
Hava yastığı şiştiğinde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayakları yerde ve
sırtları koltuk arkalığına dayalı olacak
şekilde, mümkün olduğu kadar dik bir
konumda oturmalıdırlar. Emniyet kemerleri
bağlı olmalıdır.

UYARI!
• Hava yastığı (SRS) devreye sokulmuş
ise, ön koltuğa asla çocuk koltuğu veya
çocuk minderi yerleştirmeyiniz.1

• Çocuğun ön yolcu koltuğunda
oturmasına ya da ayakta durmasına asla
izin vermeyiniz.
• Yolcu tarafı hava yastığı (SRS) devreye
sokulmuş ise 140 cm’den kısa boylu hiç
kimse ön yolcu koltuğuna oturmamalıdır.

Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması
çocuğun hayatını tehlikeye sokabilir.

1. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış hava
yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz.
sayfa 18.
va yastıkları (SRS)

rücü tarafındaki hava yastığı
S)

çta direksiyon üzerinde, emniyet kemerinin
ladığı korumayı destekleyen bir SRS (İlave
enlik Sistemi) hava yastığı bulunmaktadır.
a yastığı direksiyon simidinin göbeğine

leştirilmiştir. Direksiyon üzerinde SRS
BAG işareti vardır.

Yolcu tarafı hava yastığı
(SRS)
Yolcu hava yastığı torpido gözünün üzerindeki
panelin arkasına4 yerleştirilmiştir. Panelin
üzerinde SRS AIRBAG işareti vardır.

UYARI!
mniyet kemerleri ve hava yastıkları birbiri

etkileşimlidir. Emniyet kemeri
llanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, bir
rpışma durumunda hava yastığının
ğlayacağı koruma ortadan kalkabilir.

4. Hava yastığı (SRS) araçların hepsinde
bulunmamaktadır. Bu özellik araç
siparişi verilirken seçenekler arasından
çıkartılabilir.
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UYARI!
Hava yastığı uyarı lambası yanık kalırsa
veya sürüş sırasında yanarsa, hava yastığı
sistemi tam olarak çalışmıyordur. Sembol
emniyet kemerinde, SRS, SIPS veya IC
sisteminde bir arızayı işaret ediyor olabilir.
En kısa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geçiniz.
va yastıkları (SRS)

dan/Sağdan direksiyonlu araçlarda yolcu
fındaki hava yastığının yeri. Kombine gösterge panelindeki uyarı

lambası
Hava yastığı sistemi, kontrol modülü tarafından
sürekli olarak izlenir. Kombine gösterge
panelindeki uyarı sembolü, kontak anahtarı I, II
veya III konumuna çevrilince yanar. Sembol
sensör/kontrol modülü, hava yastığı sisteminin
hatasız olduğunu kontrol edince söner. Bu,
genelde yaklaşık 7 saniye sürer.

UYARI!
(Torpido gözünün üzerindeki) SRS
AVA YASTIĞI panelinin üzerine,
anına ya da hava yastığının açılma alanına
erhangi bir nesne veya aksesuar
erleştirilmesine ya da yapıştırılmasına izin
ermeyiniz.
Direksiyon simidindeki ya da torpido

özünün üzerindeki panelde bulunan SRS
lemanlarını asla kurcalamayınız.
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ava yastıkları (SRS)
İKKAT! Hava yastıkları, kapasitelerinin

racın maruz kaldığı çarpışma kuvvetine göre
yarlanmasını sağlayan bir fonksiyona sahiptir.

UYARI!
SRS sistemini kurcalamak arızalara neden
olabilir ve ciddi kişisel yaralanmalara yol
açabilir.
Onarımlar, yalnızca yetkili bir Volvo servisi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
sistemi, soldan direksiyon

S sistemi
em, hava yastığıyla çevrelenmiş bir gaz
ratöründen oluşmaktadır. Yeterli şiddette
ma sensöre ilerleyerek gaz jeneratörünü

eke geçirir ve hava yastığının sıcak gaz ile
masını sağlar. Darbenin emilmesi için hava
tığı basınç uygulandığında sönmeye başlar.
tamamen normaldir. Hava yastığının
esi ve sönmesi dahil olmak üzere tüm süreç

iyenin onda biri kadar sürer.

SRS sistemi, sağdan direksiyon
DİKKAT! Sensörler, çarpışmanın seyrine ve
sürücü ve yolcu tarafı emniyet kemerlerinin
takılı olup olmadığına bağlı olarak farklı
tepkiler verecektir. Bu nedenle, bir çarpışma
durumunda hava yastıklarının sadece birinin
açılması (veya hiçbirinin açılmaması)
mümkündür. SRS sistemi, araç üzerindeki
çarpışma kuvvetlerini algılar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yastığını açacak
şekilde tepki verir.

H
D
a
a
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UYARI!
Devreye sokulmuş hava yastığı (yolcu
koltuğu):
Bir çocuğu ön yolcu koltuğundaki bir çocuk
koltuğuna veya çocuk minderine kesinlikle
oturtmayınız. Bu kural, 140 cm’den kısa
kişiler için de geçerlidir.
Devreden çıkartılmış hava yastığı (yolcu
koltuğu):
140 cm’den uzun kişiler kesinlikle yolcu
koltuğuna oturmamalıdır.
Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması hayati
tehlikeye yol açabilir.

UYARI!
Araç, ön yolcu hava yastığı (SRS) ile
donatılmış ancak PACOS’a sahip değilse,
hava yastığı her zaman devrede olacaktır.
va yastığını (SRS) devreye sokma/devreden çıkartma

terge, yolcu hava yastığının (SRS)
reden çıkartılmış olduğuna işaret etmek-
r.

COS (isteğe bağlı)
yolcu koltuğu hava yastığı (SRS) devreden
rtılabilir. Bir çocuk koltuğu yerleştirile-

se bu gereklidir.
sterge
iz ayası üzerindeki bir yazılı mesaj yolcu
a yastığının (SRS) devreden çıkartıldığını
termektedir.

PACOS (Yolcu Hava Yastığını Devreden
Çıkartma Anahtarı)
Devreye sokma/Devreden çıkartma
Anahtar, ön panelin yolcu tarafında bulun-
maktadır ve yolcu kapısı açıkken erişilebilir
konumdadır. Anahtarın gerekli konumda olup
olmadığını kontrol ediniz. Volvo, anahtarın
konumunu değiştirmek için kontak anahtarının
kullanılmasını tavsiye etmektedir. (Anahtara
benzer bir biçime sahip diğer nesneler de
kullanılabilir.)
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UYARI!
Tavan panelindeki yazılı mesaj hava
yastığının (SRS) devreden çıkarıldığını
belirtiyorsa ve kombine gösterge panelinde
hava yastığı uyarı sembolü görüntüleni-
yorsa, ön yolcu koltuğuna hiç kimsenin
oturmasına izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir
arıza olduğunu göstermektedir. En kısa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
anahtarı ON (AÇIK) konumunda.

ahtar konumu
(AÇIK) = Hava yastığı (SRS) devrede.
htar bu konumdayken, 140 cm’den uzun
ler ön yolcu koltuğuna oturabilirler fakat
uk koltuğunda ya da çocuk minderinde
ran çocuklar asla buraya oturtulmamalıdır.

SRS anahtarı OFF (KAPALI) konumunda.
OFF (KAPALI) = Hava yastığı (SRS) devre
dışı. Anahtar bu konumdayken, çocuk
koltuğunda ya da çocuk minderinde oturan
çocuklar ön yolcu koltuğuna oturabilirler fakat
140 cm’den uzun kişiler kesinlikle koltuğa
oturmamalıdır.
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oltuğuna bir çocuk koltuğu veya çocuk
inderi yerleştirilebilir.
an hava yastıkları SIPS sistemine bir ektir.
aima emniyet kemeri kullanınız.

Y
D

5. Devreye sokulmuş/devreden
çıkartılmış hava yastığı (SRS) ile
ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.

UYARI!
• SIPS yastık sistemini kurcalamak
arızalara ve ciddi kişisel yaralanmalara yol
açabilir. Her zaman yetkili bir Volvo servisi
ile temasa geçiniz.
• Koltuğun dışı ve kapı paneli arasındaki
alana bu alan yan hava yastığı tarafından
kullanılacağı için, herhangi bir nesne
koymayınız.
n hava yastıkları (SIPS)

hava yastığı konumları.

n hava yastıkları – (SIPS hava
tıkları)

pışma kuvvetinin büyük bir kısmı SIPS (yan
be koruma sistemi) tarafından zemine,
na, elemanlara, direklere ve aracın diğer
ısal kısımlarına dağıtılır. Sürücü ve ön yolcu
tuklarında bulunan yan hava yastıkları
üs bölgesini korur ve SIPS sisteminin
mli bir parçasıdır. SIPS yastığı iki ana
ümden oluşmaktadır: Yan hava yastıkları ve
sörler. Yan hava yastıkları koltuk
alıklarının ön kısmına yerleştirilmiştir.

Çocuk koltukları ve yan hava
yastıkları
Yan hava yastığı, çocuk koltuğunda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara aracın
sağladığı korumayı azaltmaz.

Aracın devreye sokulmuş5 bir yolcu hava
yastığı olmaması durumunda, ön yolcu

k
m
Y
D

UYARI!
an hava yastıkları SIPS sistemine bir ektir.
aima emniyet kemeri kullanınız.

UYARI!
Sadece gerçek Volvo koltuk kılıflarını ya da
Volvo onaylı koltuk kılıfları kullanınız.
Diğer koltuk kılıfları, yan hava yastıklarının
çalışmasını engelleyebilirler.
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S yastık sistemi
S yastık sistemi bir gaz jeneratörü, yan hava
tığı ve sensörlerden oluşmaktadır. Yeterli
ette çarpma sensörlerine ilerleyerek gaz
ratörünü harekete geçirir ve yan hava

tığını şişirir. Hava yastığı, oturan kişi ve
ı paneli arasında şişer ve sönerken ilk
benin etkisini azaltır. Yan hava yastığı
mal koşullarda, yan taraftan gerçekleşen
malar sonucunda açılır.

Sağdan direksiyon
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vrilmeye Karşı Koruma Sistemi
OPS)
vo’nun Devrilmeye Karşı Koruma Sistemi
ın ters dönme riskini azaltmak ve bir kaza

asında mümkün olan en iyi korumayı
lamak üzere geliştirilmiştir.
em aşağıdakilerden meydana gelir:
Bir engele çarpmamak için ya da benzeri
durumlarda yapılan ani manevralar
esnasında ya da aracın kayması durumunda
ortaya çıkan devrilme riskini azaltan bir
dengeleyici sistem (RSC - Denge Kontrol
Sistemi).
Güçlendirilmiş bir karosör, hava perdeleri
ve tüm koltuklardaki emniyet kemeri
gergileri sayesinde sürücü ve yolcular için
yüksek koruma. Ayrıca bkz. sayfa 21 ve
sayfa 23.

sistemi jiroskopik bir sensörden
arlanır, bu sensör aracın yatay eğiklik
ındaki değişmeleri algılar. Bu bilginin

dımıyla da aracın devrilme riski hesaplanır.
risk söz konusu olduğunda, DSTC sistemi
reye girer, motorun devir sayısı düşürülür
racın dengesi tekrar sağlanana kadar bir ya
aha fazla sayıda tekerlek frenlenir.

TC sistemi hakkında daha fazla bilgi için,
. sayfa 41 ve sayfa 114.

UYARI!
Normal sürüş koşullarında RSC sistemi
aracın yol güvenliğini artırır, fakat bu hızın
artırılabileceği anlamına gelmez. Daima
normal güvenlik önlemlerini alınız.
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UYARI!
• Kapı koluna asla bir şey asmayınız veya
bağlamayınız. Kanca sadece hafif giysiler
için tasarlanmıştır (şemsiye gibi sert
cisimler için değil).
• Tavan kaplamasına, kapı direklerine ve
yan panellere bir şey vidalamayınız veya
monte etmeyiniz. Bu planlanan korumadan
ödün vermek anlamına gelebilir. Bu
alanlarda sadece Volvo tarafından değişim
için onaylanmış orijinal parçaları
kullanınız.
va perdesi (IC)

ellikler
a perdesi, SIPS sistemine bir destektir.
anın iki yanı boyunca tavan kaplaması
isine gizlenmiştir ve hem ön hem de arka
tuktaki yolcuları korumaktadır. Hava
desi, araca yandan çarpıldığında SIPS
emi çarpışma sensörleri tarafından devreye
ulur. Perde, devreye sokulduğunda şişer.
a perdesi, sürücü ve yolcuların çarpışma
sında başlarını aracın iç kısmına
malarını önlenmekte yardımcı olur.

Volvo XC90 modelinde, aracın takla atması
durumunda yolcuları korumak için hava
perdeleri geliştirilmiştir. Yedi koltuklu versi-
yonda hava perdesi üçüncü sırada oturan
yolcuları da korur.

UYARI!
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri takınız.
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HIPS sistemi ve çocuk koltukları/
ocuk minderleri
HIPS sistemi, çocuk koltuğunda ya da çocuk
inderinde oturan çocuklara aracın sağladığı

orumayı azaltmaz.

W
Y
em
em

UYARI!
WHIPS sisteminde asla kendi başınıza
değişiklik ya da onarım yapmaya
kalkmayınız. Yetkili Volvo servisine
başvurunuz.
HIPS

ynun Ani Hareket Sonucunda
ralanmasını Önleme Sistemi –

IPS
nun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmasını
eme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen
alıklardan ve özel tasarlanmış, ön koltuk
lıklarından oluşur. Sistem, çarpma açısı ve
ile çarpışan araçların tipinin etkili olduğu,

adan çarpmalarda devreye girer.

Koltuğun özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokulduğunda, ön
koltuk arkalığı sürücünün ve ön koltuktaki
yolcuların konumunu değiştirmek için geriye
doğru düşer. Bu da boynun ani hareket
sonucunda yaralanma riskini ortadan kaldırır.

W
ç
W
m
k

UYARI!
HIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
aralanmasını Önleme Sistemi) sistemi,

niyet kemerlerine bir ektir. Daima
niyet kemerinizi kullanınız.
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HIPS sisteminin çalışmasını
içbir zaman engellemeyiniz
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UYARI!
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkalığı
arasına katı cisimler sıkıştırmayınız.
WHIPS sisteminin çalışmasını engel-
lemediğinizden emin olunuz.
Doğru oturma konumu
Olası en iyi koruma için, sürücü ve ön koltukta
oturan yolcu, baş destekleri ve baş arasında
mümkün olan en küçük aralıkla koltukların
ortasına oturmalıdır.
Aşağıdakiler kullanılabilir:

• Hava yastığının devreye sokulmamış6
olduğu durumda ön yolcu koltuğuna
yerleştirilmiş bir çocuk koltuğu ya da çocuk
minderi.

• Arka koltuğa yerleştirilmiş, yüzü arka
koltuğa bakan bir çocuk koltuğu (ön
koltuğun arkalığını destek olarak kullanır).

W
h

UYARI!
Bir koltuğun arkadan çarpma gibi, aşırı

ir kuvvete maruz kalması durumunda,
HIPS sisteminin bir yetkili Volvo servisi

arafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
Koltuklar hasarlı görünmese bile WHIPS

isteminin koruma kapasitesinin bir
ölümü kaybolmuş olabilir. Küçük çaplı bir
rkadan çarpmadan sonra bile sistemi
ontrol ettirmek amacıyla yetkili bir Volvo
ervisi ile temas kurunuz.

6. Devreye sokulmuş/devreden
çıkartılmış hava yastığı (SRS) ile
ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.
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HIPS

UYARI!
rka koltuk arkalıklarından biri aşağı
tlanmışsa, karşısındaki ön koltuk,
tlanmış olan koltuk arkalığına temas
meyecek şekilde ileri hareket ettiril-
elidir.
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Gü

astıklarının açılması halinde aşağıda belirtil-
nler tavsiye edilmektedir:

Aracınızı yetkili Volvo servisine çektiriniz.
Araç bir kazadan sonra sürülebilir durumda
olsa bile hava yastıkları şişken aracınızı
kullanmayınız.
SRS, SIPS, emniyet kemeri ve IC sistemle-
rindeki parçaların değiştirilmesini yetkili bir
Volvo servisine bırakınız.

Sis
E
H
Y
H
W
R a araç kayarsa.
1 ata olduğunu göstermez. Bu, o anda bu işleve gerek

H
ko
ve
bö
et
le
se
venlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?

DİKKAT! Bir çarpışmada hava yastığı
yalnızca bir kez devreye girer. Hava

y
e
–

–

tem Harekete geçirilmiş
mniyet kemeri gergisi Karşıdan bir çarpışma ve/veya devrilme durumunda.
ava yastıkları (SRS) Karşıdan bir çarpışma durumunda1.
an hava yastıkları Yandan bir çarpma durumunda1.
ava perdesi (IC) Yandan bir çarpma durumunda veya araç devrilirse1.
HIPS Arkadan çarpmalarda1.

SC Ani manevralar veya benzeri durumlar esnasında ya d
. Aracın karosörü hava yastıklarının açılmadığı bir çarpışmada ciddi hasar görebilir. Bu, hava yastıklarında bir h

olmadığını ve yolcuların aracın diğer güvenlik sistemleriyle korunduğu anlamına gelir.

UYARI!
ava yastığı sistem sensörü, merkezi
nsolda yer alır. Eğer orta konsol suyla
ya başka bir sıvıyla ıslanmışsa, bagaj
lmesindeki akü kablolarını ayırınız. Start

tirmeye çalışmayınız; hava yastıkları tetik-
nebilir. Aracınızı yetkili bir Volvo
rvisine çektiriniz.

UYARI!
Aracı asla hava yastığı şişkin durumdayken
sürmeyiniz. Bu durum, direksiyon hakimi-
yetini zorlaştırabilir. Diğer güvenlik
sistemleri de zarar görebilir. Hava yastığı
açıldığında ortaya çıkan duman ve toza
yoğun şekilde maruz kalınması halinde cilt
ve gözler tahriş olabilir. Tahriş durumunda,
soğuk su ile yıkayınız. Çabuk açılma işlemi
ve hava yastığı kumaşı, sürtünme ve deride
yanma hissine yol açabilir.



OU

Güvenlik

Ha
Ko
Kap
beli
edil
emn
bir
ger
soru
bağ

1. Sürücü tarafındaki hava yastığı
2. Ön yolcu tarafındaki hava yastığı
3. Sürücü tarafındaki yan hava yastığı
4. Yolcu tarafındaki yan hava yastığı
5. Sürücü tarafındaki hava perdesi
6. Yolcu tarafındaki hava perdesi
va yastıklarının ve hava perdelerinin denetlenmesi
ntrol aralıkları
ı direğindeki/direklerindeki etiket üzerinde
rtilen tarih (yıl, ay), sistemlerin kontrol
mesi ve gerekirse hava yastıklarının ve
iyet kemeri gergilerinin değiştirilmesi için

yetkili Volvo servisine başvurmanız
eken tarihtir. Herhangi bir sistemle ilgili bir
nuz olduğunda yetkili bir Volvo servisiyle

lantı kurunuz.

Bu etiket sol arka kapı açıklığında yer alır.
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ocuk koltukları ve hava yastıkları uyumlu
eğildir

ocuk koltukları ve hava yastıkları
olcu koltuğu hava yastığı devreye sokulmuş8
e, çocuğu daima arka koltuğa oturtunuz. Hava
astığı şişerse, yolcu koltuğuna yerleştirilmiş
ir çocuk koltuğunda oturan çocuk ciddi şekilde
aralanabilir.

8. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış
hava yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
cuk güvenliği

cuklar rahat ve güvenli bir
ilde oturmalıdır.
uğun araçtaki konumu ve donanım seçimi,
uğun ağırlığı ve boyuna göre belirlenir.
a fazla bilgi için, bkz. sayfa 31.
yaştaki ve büyüklükteki çocuklar araçta
a doğru şekilde oturmalıdır. Asla

ukların yolculardan birinin dizinde
rmasına izin vermeyiniz.
vo çocuk güvenlik donanımı aracınıza
un olarak tasarlanmıştır. Bağlama
talarının ve bağlantıların doğru
leştirildiğinden ve yeterince sağlam
uğundan emin olmak için, orijinal Volvo
anımı kullanınız.

DİKKAT! Çocukların araçta nerede
bulunacağı ile ilgili yönetmelikler ülkeden
ülkeye değişir. Geçerli olan yasaları kontrol
ediniz.
Aşağıdakiler kullanılabilir:

• Hava yastığının devreye sokulmamış7
olduğu durumda ön yolcu koltuğuna
yerleştirilmiş bir çocuk koltuğu ya da çocuk
minderi.

• Arka koltuğa yerleştirilmiş, yüzü arka
koltuğa bakan bir çocuk koltuğu (ön
koltuğun arkalığını destek olarak kullanır).

Çocuk koltuğu ve emniyet kemeri
hatırlatıcısı
Arkaya dönük bir bebek ya da çocuk koltuğu ön
koltuğa yerleştirilmiş ve emniyet kemeri ile
sabitlenmişse, emniyet kemeri hatırlatıcısı
devreye girmeyebilir. Yola çıkmadan önce
daima kemerin kilitli olup olmadığını kontrol
ediniz.

Ç
d

Ç
Y
is
y
b
y

7. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış
hava yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
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Aracın güneşliği üzerindeki resim

UYARI!
0 cm’den kısa yolcular, sadece ve sadece
yolcu koltuğu hava yastığı devreden

karılmışsa, ön yolcu koltuğuna
urmalıdır.
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Ağ evreden çıkartılmış1) hava yastığı (SRS)
bağlı)

<
(

ve montaj kayışı ile tespit edilen arkaya
ay numarası: E5031352

len arkaya dönük çocuk koltuğu.

len arkaya dönük bebek koltuğu. Tip onay

9
(

ve montaj kayışı ile tespit edilen arkaya

len arkaya dönük çocuk koltuğu.

len arkaya dönük çocuk koltuğu. Tip onay

1
(

uk minderi.

1
2 sınırlı, yarı üniversel ve üniversel olabilir.

H niz. Yolcu tarafı hava yastığı (SRS) devreye
so ere uyulmaması çocuğun hayatını tehlikeye
so
cukların araç içindeki konumu

ırlık/yaş devreye sokulmuş1 hava yastığı (SRS)
olan ön yolcu koltuğu

hava yastığı olmayan (veya d
olan ön yolcu koltuğu (isteğe

10 kg
0–9 ay)

Bu yaş grubu için uygun değil. Seçenekler: Emniyet kemeri
dönük çocuk koltuğu. Tip on
Emniyet kemeri ile tespit edi
Tip onayı: E5 031602

Isofix donanımı ile tespit edi
numarası: E5 031622

–18 kg
9–36 ay)

Bu yaş grubu için uygun değil Seçenekler: Emniyet kemeri
dönük çocuk koltuğu.
Tip onayı: E5 031352

Emniyet kemeri ile tespit edi
Tip onayı: E5 031612

Isofix donanımı ile tespit edi
numarası: E5 031632

5–36 kg
3–12 yaş)

Bu yaş grubu için uygun değil. Arkalıksız veya arkalıklı çoc
Tip onayı: E5 03139

. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış hava yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.

. Belirli onaylanmış tipler listesinde yer alan özel çocuk koltukları için uygundur. Çocuk koltukları araca özgü,

UYARI!
ava yastığı (SRS) aktive edilmiş ise, ön koltuğa asla çocuk koltuğu veya çocuk minderi yerleştirmeyi
kulmuş ise 140 cm’den kısa boylu hiç kimse ön yolcu koltuğuna oturmamalıdır. Yukarıdaki tavsiyel
kabilir.
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Güvenlik

Ço
Ço

Ağ
k sırası, orta Yedi kişilik araçlardaki

üçüncü koltuk sırası

<
(

meri, destek
e kayışlarla
arkaya bakan
uğu.
E5 031352

Bu yaş grubu için uygun
değil.

9
(

meri, destek
e kayışlarla
arkaya bakan
uğu.
E5 031352

Bu yaş grubu için uygun
değil.

1
(

: Arkalıklı ya da
ocuk minderi.

umarası:

çocuk minderi.
E5 031673

Arkalıksız veya arkalıklı
çocuk minderi.
Tip onayı: E5 031392

1 lıdır.
2 ü, sınırlı, yarı üniversel ve üniversel olabilir.
3

cuk güvenliği
cukların araç içindeki konumu

ırlık/yaş İkinci koltuk sırası, dış koltuklar1 İkinci koltu
koltuk1

10 kg
0–9 ay)

Seçenekler: Emniyet kemeri, destek ve montaj kayışı ile tespit
edilen arkaya dönük çocuk koltuğu.
Tip onay numarası: E5 031352

Emniyet kemeri ve destek bacakları ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltuğu. Tip onayı: E5 031602

Isofix donanımı ve destek ile tespit edilen arkaya dönük bebek
koltuğu. Tip onay numarası: E5 031622

Emniyet ke
bacakları v
bağlanmış
çocuk kolt
Tip onayı:

–18 kg
9–36 ay)

Seçenekler: Emniyet kemeri, destek ve montaj kayışı ile tespit
edilen arkaya dönük çocuk koltuğu.
Tip onay numarası: E5 031352

Emniyet kemeri ve destek ile tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltuğu. Tip onay numarası: E5 031612

Isofix donanımı ve destek ile tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltuğu. Tip onay numarası: E5 031632

Emniyet ke
bacakları v
bağlanmış
çocuk kolt
Tip onayı:

5–36 kg
3–12 yaş)

Arkalıksız veya arkalıklı çocuk minderi.
Tip onayı: E5 031392

Seçenekler
arkalıksız ç
Tip onay n
E5 031392

Bütünleşik
Tip onayı:

. Yedi kişilik araçlarda, çocuk koltuğu kullanılırken koltuk sırası mümkün olan en arka konumuna ayarlanma

. Belirli onaylanmış tipler listesinde yer alan özel çocuk koltukları için uygundur. Çocuk koltukları araca özg

. Bu yaş grubu için bütünleşik ve onaylanmış çocuk güvenliği donanımı.
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ISO
ko
Dış
bul
ayr
baş

şağıdakilere dikkat ediniz:
Emniyet kemeri kilitli olmalıdır.
Baş desteğinin konumu dikkatlice çocuğun
başına göre ayarlanır.
Kemer çocuğun gövdesiyle temas halinde
olmalı, gevşek ya da kıvrılmış olmamalıdır.
Kemer omuzun üzerinden geçmeli, altından
geçmemelidir.
Kucak kemeri en iyi koruma için leğen
kemiğinin üzerinden geçmelidir.
FIX montaj sistemi, çocuk
ltukları için (isteğe bağlı)
arka koltuklarda ISOFIX montaj noktaları

unmaktadır. Çocuk güvenliği ile ilgili
ıntılı bilgi için bir Volvo bayiine
vurunuz.

Bütünleşik çocuk minderi (beş
koltuklu araçlarda isteğe bağlı, yedi
koltuklu araçlarda standarttır)
Arka dış koltuklar için Volvo’nun bütünleşik
çocuk minderi çocuklara en iyi korumayı
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Standart
emniyet kemerleri ile birlikte kullanılmak
üzere, çocuk minderi ağırlıkları 15 ile 36 kg
arasında olan çocuklar için onaylanmıştır.

A
•
•

•

•

•
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Güvenlik

Ço

Çoc
–

–

–

nemli püf noktaları!
iyasada bulunan çocuk güvenliği ürünlerini
ullanırken ürünle birlikte gelen montaj
limatların okumanız ve uygulamanız
nemlidir. Aşağıda, dikkate almanız gereken
azı hususlar yer almaktadır:

B
ye

UYARI!
Eğer bütünleşik bir destek minderi bir
çarpışmada olduğu gibi büyük bir yüke
maruz kalırsa, emniyet kemeri ve cıvatalar
da dahil olmak üzere destek minderinin
tamamı değiştirilmelidir. Bütünleşik destek
minderi hasarsız görünse bile aynı koruma
özelliğini gösteremeyebilir. Destek minderi
de, aşınmış veya hasarlıysa değiştirilmelidir.
Ancak, destek minderinin doğru takılması
yolcu güvenliği için hayati önem
taşıdığından, sadece bir profesyonel
tarafından değiştirilmelidir. Dolayısıyla
minderle ilgili onarım ve değiştirme işleri
yetkili bir Volvo atölyesine bırakılmalıdır.
Yastık kirlenirse, yerinde temizlemeye
çalışın. Döşeme ayrıca yıkanmayı gerekti-
recek kadar kirliyse, yukarıdaki minder
değiştirme ve takma talimatı izlenmelidir.
Destek minderinde hiçbir şekilde değişiklik
veya uyarlama yapmayınız.
cuk güvenliği

uk minderinin kaldırılması
Çocuk minderini kaldırmak için kolu
çekiniz (1).
Minderi iki elle tutunuz ve arkaya doğru
itiniz (2).
Kilitleninceye kadar içeri doğru itiniz (3).

Çocuk minderinin alçaltılması
– Kolu çekiniz (1).
– Koltuğu aşağı itiniz ve kilitlenene kadar

bastırınız (2).
Arka koltuk dayanağını alçaltmadan önce

çocuk minderini yerleştirmeyi unutmayınız.

Ö
P
k
ta
ö
b

UYARI!
ir çocuk oturtulmadan önce, çocuk minderi
rine kilitlenmelidir.
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Vol
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Ço
Vol
den
Piy
ürü
dik

ocuk minderinin değiştirilmesi
ütünleşik çocuk minderinin gerektiği gibi
spit edilmesi önemlidir. Bu nedenle minderde
apılacak herhangi bir onarımı ve değişimi
etkili Volvo servisine bırakınız. Çocuk
inderinde hiçbir şekilde kendiniz bir

eğişiklik veya uyarlama yapmayınız.

mniyet kemerinde ilave kilitleme
nksiyonu (ALR/ELR11)
inci sıradaki koltukların ortasındaki emniyet

emerinin çocuk koltuğu takılmasını
olaylaştırmak için kemeri tutmaya yardım
decek ekstra bir kilitleme fonksiyonu

LR/ELR) vardır.
ir çocuk koltuğunu emniyet kemeri
ardımıyla takarken:

Çocuk koltuğu imalatçısının talimatına
uygun şekilde, emniyet kemerini çocuk
koltuğuna tutturun.
Emniyet kemerinin tamamını dışarıya
çekiniz.
Kilit kulağını kemer tokasına sokarak,
kemeri kilitleyiniz. Yüksek bir "tık" sesi
kemerin kilitlendiğini gösterir.
Emniyet kemerini çocuk koltuğu etrafında
gererken, mekanizmasının toplanmasını
sağlayınız.

9
11. Otomatik Kilitlenen Toplayıcı/Acil

Durumda Kilitlenen Toplayıcı.
vo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
ediği çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
uk koltuğu daima üreticinin talimatlarına
un şekilde yerleştirilmelidir. Montaj ile
li daha ayrıntılı bilgi almak için çocuk
tuğunun Kullanıcı El Kitabı’na bakınız.
uk koltuklarının kuşaklarını, koltuğun

nda bulunan ve keskin kenarları olabilecek
y ayarlama çubuğu, yaylar veya herhangi

desteğe bağlamayınız.
uk koltuğunun arkası ön panele dayansın.

vreye sokulmuş9 bir ön yolcu hava yastığı
S) olmayan araçlar için.)
mobil, yolcu tarafında devreye sokulmuş bir
a yastığıyla (SRS) donatılmış ise, ön
tuğa asla bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz.

KAT! Çocuk güvenlik ekipmanlarının
ulumuyla ilgili herhangi bir sorun
uğunda daha açık kurulum talimatları için
ticiyle bağlantı kurunuz.

cuk koltuğu yerleştirme
vo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
ediği çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
asada mevcut diğer ürünleri kullanırken,
nle birlikte verilen kurulum talimatlarının
katle okunup, uygulanması önemlidir.

• Çocuk koltuklarının kuşaklarını, koltuğun
altında bulunan yatay ayarlama çubuğuna,
yaylara veya herhangi bir desteğe
bağlamayınız. Keskin kenarlar, kuşaklarına
zarar verebilir.

• Çocuk koltuğunun arkalığının ön panele
yaslanmasını sağlayınız. Bu, yolcu tarafı
hava yastığı bulunmayan araçlar için veya
hava yastığı devre dışı bırakılmış ise geçer-
lidir.

• Araç devreye sokulmuş10 bir ön yolcu hava
yastığı ile donatılmışsa asla ön koltuğa bir
çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Çocuk
güvenlik ürünleri konusunda bir sorun
çıkması durumunda, daha açıklayıcı
talimatlar için üreticiyi arayınız.

Ç
B
te
y
y
m
d

E
fo
İk
k
k
e
(A
B
y
•

•

•

•

. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış
hava yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.

UYARI!
Emniyet kemeri düğmesinin üzerine gelebi-
lecek çelik çerçevesi olan veya benzeri
başka bir tasarıma sahip çocuk minderleri/
çocuk koltukları, emniyet kemerinin kaza
eseri açılmasına sebep olabileceklerinden,
kullanılmamalıdır.
Çocuk koltuğunun üst kenarı ön cama
değmemelidir.

10. Devreye sokulmuş/devreden çıkartılmış
hava yastığı (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
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Ço

Bu
çıka
top
Çoc
ilgi
kur
kur
cuk güvenliği
Emniyet kemerinden mekanik bir ses
gelecektir. Bu normaldir.
işlev, emniyet kemeri tokasından
rtılınca ve geriye, başlangıç pozisyonuna

lanınca otomatik olarak devreden çıkar.
uk güvenlik ekipmanlarının kurulumuyla

li herhangi bir sorun olduğunda daha açık
ulum talimatları için üreticiyle bağlantı
unuz.



PT

Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli 38
Gösterge ve uyarı lambaları 39
Merkezi konsoldaki kumanda düğmeleri 44
Aydınlatma paneli 46
Sinyal lambası kolu 47
Ön cam silecekleri/yıkayıcı 48
Dörtlü flaşör, Isıtmalı arka cam/dikiz aynaları/ön koltuklar 50
Yol bilgisayarı 51
Cruise control 52
El freni, kaput, elektrik soketi, vs. 53
Elektrikli camlar 55
Dikiz aynası, kapı aynaları ve yan camlar 57
Elektrikli sunroof (isteğe bağlı) 59



PU

Göstergeler ve kumandalar
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1. Dış hava sıcaklık göstergesi
ış hava sıcaklığını gösterir. Sıcaklık +2 °C ile
5 °C arasındayken, göstergede bir kar taneciği
mbolü görüntülenir. Bu sembol yol yüzeyinin

aygan olabileceğini belirtir.
tomobil durmaktaysa ya da daha önce
urmuşsa, dış hava sıcaklığı göstergesinde
elirtilen değer, o andaki sıcaklık değerinden
üksek olabilir.
2. Saat
aati ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
3. Yakıt göstergesi
österge panelindeki lamba yandığında,
epoda yaklaşık 8 litre kullanılabilir yakıt
almıştır.
4. Gösterge ve uyarı lambaları
5. Sinyal lambaları – sol/sağ
mbine gösterge paneli

Hararet göstergesi
tor soğutma sisteminin sıcaklığını gösterir.
aklık olağanüstü yüksekse ve ibre kırmızı
geye ulaşırsa, gösterge ekranında bir mesaj
ünecektir. Hava girişinin önüne monte
ecek ek lambaların yüksek dış sıcaklık ve
sek motor yükü olan durumlarda soğutma
asitesini azaltacağını unutmayınız.
Ekran

tergede bilgi ve uyarı mesajları görüntü-
r.
Hız göstergesi

cın hızını gösterir.
Gezinti kilometre sayacı, T1 ve T2

inti kilometre sayaçları kısa uzaklıkların
lmesi için kullanılır. Sağ taraftaki rakam bir
metrenin onda birini gösterir. Sıfırlamak
düğmeye 2 saniyeden uzun basınız. Bir

gezinti kilometre sayacından diğerine geçmek
için düğmeye bir defa kısa basınız.
5. Sabit hız kumanda göstergesi
Bkz. sayfa 52.
6. Kilometre sayacı
Genel kilometre sayacı aracın yaptığı toplam
mesafeyi gösterir.
7. Uzun far, açık/kapalı
8. Uyarı lambaları
Bir hata oluştuğunda lamba yanar ve gösterge
ekranında bir mesaj görüntülenir.
9. Devir göstergesi
Motor hızını dakikada bin devir (RPM) olarak
gösterir. Devir göstergesi ibresinin kırmızı
alana geçmesine izin vermeyiniz.
10. Otomatik vites göstergesi
Seçilen vites değiştirme programı burada
görüntülenir.
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İKKAT! "ZAMANI GELDİ DÜZENLİ
ERVİS" metni gösterildiğinde, uyarı lambası
e mesaj metni READ (OKU) düğmesi
ullanılarak silinir veya 2 dakika sonra
tomatik olarak kaybolur.
sterge ve uyarı lambaları

sterge ve uyarı lambaları
tak, marşa basmadan önce II konumuna
rildiğinde tüm uyarı ve gösterge lambaları
ar. Bu sayede semboller/lambaların çalışıp
şmadığı kontrol edilir. Motor çalıştığında, el
i indirildiğinde sönen el freni lambası

icindeki tüm lambalar sönmelidir.
Motor beş saniye içinde
çalışmazsa, aracın emisyon
sistemindeki bir arızayı ve yağ
basıncının düşük olduğunu
gösteren lambalar haricinde tüm
lambalar söner. Aracın

lliklerine bağlı olarak bazı lambaların hiçbir
ksiyonu olmayabilir.

Gösterge panelinin ortasındaki
uyarı lambası

Bu semboller, arızanın ciddiliğine
bağlı olarak kırmızı ya da sarı renkte
ışıklandırılır.

Kırmızı sembol:
– Otomobili durdurunuz! Ekrandaki mesajı

okuyunuz.
Lamba ve mesaj metni, arıza giderilene kadar
görüntülenir.
Sarı sembol:
– Ekrandaki mesajı okuyunuz. Sorunu

gideriniz!
Mesaj metni READ (OKU) düğmesi
kullanılarak silinir (bkz. sayfa 42) veya
2 dakika sonra otomatik olarak kaybolur.

D
S
v
k
o



QM

Göstergeler ve kumandalar

Gö
AB

çalı
–

•

•

Fr

Yağ
dah
kon
arac

anıyorsa, fakat yağ seviyesi normalse,
tomobili durdurunuz ve yetkili bir Volvo
rvisine başvurunuz.

racın emisyon sisteminde arıza
Yetkili bir Volvo servisine başvurup,
sistemi kontrol ettiriniz.

SRS arızası
Sembolün yanık kalması ya da sürüş
esnasında yanmaya başlaması, SRS
sisteminde bir arıza olduğunu

österir. Yetkili bir Volvo servisine gidiniz ve
stemi kontrol ettiriniz.

lternatör şarj etmiyor
Sürüş sırasında bu lamba yanıyorsa,
büyük olasılıkla elektrik sisteminde
bir arıza vardır. Yetkili bir Volvo

rvisine başvurunuz.

otor ön ısıtıcısı (dizel)
Bu lambanın yanması, motorun ön
ısıtıldığını gösterir. Lamba
söndüğünde otomobili

alıştırabilirsiniz. Yalnız dizel motorlu otomo-
iller içindir.

l freni çekili
Lambanın yanık olması yalnız el
freninin çekili olduğunu gösterir, ne
kadar sıkı olduğunu göstermez.
sterge ve uyarı lambaları
S arızası

ABS lambası yanarsa, bu ABS sistemi
çalışmıyor demektir. Aracın normal
fren sistemi, ABS işlevi olmadan

şmaya devam eder.
Aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatınız. Motoru tekrar çalıştırınız.
Uyarı lambası sönerse yolcuğunuza devam
ediniz. Bu bir gösterge hatasıydı.
Eğer uyarı lambası yanık kalmaya devam
ederse ABS sistemini kontrol ettirmek için
aracınızı yetkili Volvo servisine sürünüz.

en sisteminde arıza
FREN lambası yanıyorsa fren hidrolik
yağı seviyesi çok düşük olabilir.
–Aracı güvenli bir yerde durdurunuz

ve fren hidrolik yağı seviyesini kontrol
ediniz.

seviyesi MIN yazısının altındaysa, araç
a fazla kullanılmamalıdır. Fren sistemini
trol ettirmek için yetkili Volvo servisine
ınızı çektiriniz.

Eğer FREN ve ABS uyarı lambaları
aynı anda yanarsa fren kuvvet
dağılımında bir sorun olabilir.
–Aracı güvenli bir yerde durdurunuz
ve motoru kapatınız. Motoru tekrar
çalıştırınız.

• İki lamba da sönerse, bunun bir gösterge
hatası olduğunu anlarsınız.

• Eğer uyarı lambaları yanmaya devam
ederse fren hidrolik yağı seviyesini ölçün.

• Yağ seviyesi MIN yazısının altındaysa araç
daha fazla kullanılmamalıdır. Fren sistemini
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
aracınızı çektiriniz.

• Eğer fren hidrolik seviyesi normalse ve
lambalar yanıyorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek için aracınızı en yakındaki yetkili
Volvo servisine dikkatli kullanarak
götürünüz.

Emniyet kemeri hatırlatıcısı
Sürücü ve ön koltukta oturan yolcu
emniyet kemerlerini takana kadar
lamba yanık kalır.

Düşük yağ basıncı
Lambanın sürüş esnasında yanması,
motor yağı basıncının çok düşük
olduğunu gösterir. Motoru derhal stop

edip, yağ seviyesini kontrol ediniz. Lamba

y
o
se

A

g
si

A

se

M

ç
b

E

UYARI!
Eğer FREN ve ABS uyarı lambaları aynı
anda yanarsa, sert frende aracın arka
kısmının kayma eğilimi olabilir.
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STC sisteminde arıza
istemi devre dışı etmiş olmamanıza rağmen
yarı sembolünün yanması ve yanmaya devam
tmesi sistemde bir arıza olduğuna işarettir.
kranda "ANTI-SKID SERVICE
EQUIRED" mesajı görüntülenir.

Aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatınız. Motoru tekrar çalıştırınız.
Uyarı lambası sönerse arızanın geçici
olduğu anlaşılır ve servise uğramak
gerekmez.
Uyarı lambası sürekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
uğrayınız.

UYARI!
Normal sürüş koşullarında DSTC sistemi
aracın yol güvenliğini artırır, fakat bu hızın
artırılabileceği anlamına gelmez. Kaygan
yollarda viraj alırken ve aracı sürerken,
daima normal güvenlik önlemelerini alınız.
ala basarak kontrol ediniz! Pedal sürüş
asında takılırsa, hatırlatmak amacıyla sesli
sinyal verilir.

ka sis lambaları
Arka sis lambası açıkken bu lamba
yanar.

Römork sinyal lambası
Yalnızca aracın ve römorkun sinyal
lambaları kullanıldığında yanıp söner.
Lamba yanıp sönmüyorsa araç veya

orktaki sinyal lambalarından biri arızalı
ektir.

nge sistemi ve DSTC
TC sistemi, sayfa 114’te detaylı olarak
lanan birkaç farklı işlev içerir.
bol yanar ve yaklaşık iki saniye sonra

rar söner
Araç çalıştırıldığında, sembol
(lamba), bir sistem kontrolü için
yanar.

bol yanıp söner
SC işlevi aracın tahrik edilen teker-
leklerinin patinaj yapmasını
önleyecek şekilde hareket eder. TC

vi aracın çekişini arttıracak şekilde de
şır.

AYC işlevi kaymayı önleyecek şekilde hareket
eder.
RSC işlevi devrilmeyi önleyecek şekilde
hareket eder.
Uyarı sembolü, sürekli olarak sarı renkte
yanar

Bilgi ekranında sembolle birlikte
TRACTION CONTROL TEMPORA
RILY OFF (ÇEKİŞ KONTROLÜ

GEÇİCİ OLARAK KAPALI) yazısı görünür.
TC işlevi, geçici olarak devre dışı bırakılmıştır
çünkü fren sıcaklığı çok yüksektir.
Fren sıcaklığı normale döndüğünde fonksiyon
otomatik olarak tekrar devreye girer.
Uyarı sembolü, sürekli olarak kehribar
renginde parlar

Bilgi ekranında sembolle birlikte
PATİNAJ ÖNLEME SERVİS
GEREK yazısı görünür.

DSTC sistemi arıza nedeniyle devreden
çıkarılmıştır.
– Aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve

motoru kapatınız.
– Motoru tekrar çalıştırınız.
Uyarı lambası sürekli yanarsa, sistemi kontrol
ettirmek için yetkili Volvo servisine uğrayınız.

D
S
u
e
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R
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•

•
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Gö
sterge ve uyarı lambaları
Ekrandaki mesajlar
Bir uyarı ya da gösterge sembolü yandığında
aynı zamanda gösterge ekranında bir mesaj da
görüntülenir. Mesajı okuyup anladıktan sonra,
READ (OKU) tuşuna (A) basınız. Okunan
mesajlar böylece gösterge ekranından silinir ve
aracın hafızasına kaydedilir. Arızalarla ilgili
mesajlar, arıza giderilene kadar hafızada kalır.
Çok ciddi arıza mesajları hafızadan silinmez.
Arıza düzeltilene kadar hafızada kalırlar.
Hafızada saklanan mesajlar tekrar okunabilir.
Saklanmışmesajları görmek için READ tuşuna
(A) basınız. READ tuşuna basarak hafızada
saklı mesajları kaydırabilirsiniz. Okunmuş
mesajları tekrar hafızaya göndermek için
READ tuşuna basınız.
Siz yol bilgisayarı menüsündeyken veya
telefonu kullanmak isterken bir uyarı mesaj
araya girerse, önce READ tuşuna (A) basarak
mesajı öğrenmelisiniz.
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Me
E ki.
M ki.
A
EL
SE
B
ZA ı gelmiş demektir. Mesajın ne zaman ekrana

adar geçen ay sayısı ve motor çalışma süresi

Y
D

nda kontrol edip tamamlayınız. Daha fazla

Y
D

runuz ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Bkz.

Y
D

runuz ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Bkz.

Y
B

runuz ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Bkz.

1
2
3

saj Spesifikasyon
MNİYETLİ DUR Aracı durdurunuz ve motoru kapatınız. Ciddi hasar ris
OTORU DURDUR Aracı durdurunuz ve motoru kapatınız. Ciddi hasar ris
CİL SERVİS Aracınızı derhal servise götürünüz.

KİTABINA BAK Kullanıcı El Kitabı’na başvurunuz.
RVİS GEREK En kısa zamanda aracınızı servise götürünüz.
İR SONRAKİ SERVİSİ AYARLA Bir sonraki serviste aracınızı kontrol ettiriniz.

MANI GELDİ DÜZENLİ SERVİS Bu mesaj ekrana geldiğinde aracın servise gitme zaman
geleceğini katedilen mesafe, son servisten bu zamana k
etkiler.

AĞ SEVİYESİ DÜŞÜK1 – YAĞ
OLDUR3

Motor yağ seviyesi düşük. Mümkün olan en kısa zama
bilgi için, bkz. sayfa 164.

AĞ SEVİYESİ DÜŞÜK2 – EMNİYETLİ
UR3

Motor yağ seviyesi düşük. Aracı güvenli şekilde durdu
sayfa 164.

AĞ SEVİYESİ DÜŞÜK2 – MOTORU
URDUR3

Motor yağ seviyesi düşük. Aracı güvenli şekilde durdu
sayfa 164.

AĞ SEVİYESİDÜŞÜK2 – EL KİTABINA
AK3

Motor yağ seviyesi düşük. Aracı güvenli şekilde durdu
sayfa 164.

. Sarı üçgen reflektörle birlikte gösterilir.

. Kırmızı üçgen reflektörle birlikte gösterilir.

. Sadece yağ seviye sensörü bulunan otomobil modelleri için geçerlidir.
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rka kapılardaki çocuk emniyet
ilitleri (isteğe bağlı)

Bu düğmeyi arka koltuk-
lardaki elektrikli çocuk
emniyet kilitlerini devreye
sokmak veya çıkarmak için
kullanınız. Kontak anahtarı I
veya II konumunda olmalıdır.

ocuk güvenlik kilitleri devreye sokulunca,
üğmedeki LED yanar. Çocuk güvenlik kilitleri
evreye sokulunca veya devreden çıkartılınca,
kranda bir mesaj görülür.
erkezi konsoldaki kumanda düğmeleri

KAT! Düğmelerin sıralaması değişebilir.

TC sistemi
Bu düğme DSTC sisteminin
fonksiyonlarını engellemek
ya da tekrar devreye sokmak
için kullanılır. DSTC sistemi
devredeyken düğmenin
içindeki LED yanar (arıza
olmaması koşuluyla).

KAT! DSTC sisteminin fonksiyonunu
ellemek için düğmeyi en az yarım saniye
ılı tutunuz. Düğmedekli LED söner ve
anda "DSTC PATİNAJ KON KAP." metni
ünür.
er tekerleklerden farklı boyutta bir tekerlek
lanmanız gerekirse, sistemi devre dışı
kınız. Motor tekrar çalıştırılınca, DSTC
emi tekrar devreye girer.

Yolcu kabininin arka tarafı için
klima (isteğe bağlı)

Yolcu kabininin arka tarafı
için öngörülmüş klimayı
çalıştırmak için düğmeye
basınız. Yolcu kabininin arka
tarafındaki klima tertibatı
kontak kapatıldığında devre
dışı edilir.

A
k

Ç
d
d
e

UYARI!
DSTC sistemini devre dışı bırakmanız
durumunda aracın sürüş özelliklerinin
değişeceğini unutmayınız.
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akmak ısınınca, düğme tekrar dışa çıkar.
akmağı çekip çıkartınız ve ısınan helezonları
ullanınız. Emniyet gerekçesiyle,
ullanılmadığı zamanlarda soket üzerindeki
apağı takınız. Azami akım 10 A’dır.

LIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi
steğe bağlı)

İşlevi devreye sokmak veya
devreden çıkartmak için
düğmeye basınız. Daha fazla
bilgi için, bkz. sayfa 133.
tlanabilir kapı aynaları (isteğe
ğlı)

Bu düğme kapı aynalarını
dışarıya doğru açmak veya
içeriye doğru kapamak için
kullanılır.
Ayna kazara dışarı veya içeri
katlanmışsa aşağıda belirtil-

ri yapınız:
İlgili kapı aynasını elle normal konumuna
ayarlayınız.
Kontak anahtarını II konumuna getiriniz.
Düğmeyi kullanarak aynayı önce içeri,
sonra da dışarı hareket ettiriniz. Kapı
aynaları orijinal sabit konumlarına geri
dönmüşlerdir.

rk yardımı (isteğe bağlı)
Araç çalıştırılınca, sistem
daima devreye girer. Park
yardım sistemini devreye
sokmak/devreden çıkartmak
için düğmeye basınız. Ayrıca
bkz. sayfa 115.

Deadlock1 güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin devre dışı bırakılması

Güvenlik kilidi fonksiyonunu
devre dışı bırakmak için bu
düğmeyi kullanınız (güvenlik
kilidi, kapıların kilit-
lendiğinde içeriden
açılamaması anlamına gelir).

Bu düğme aynı zamanda alarm sistemindeki2
hareket ve devrilme detektörlerini de devre dışı
bırakmak için kullanılır. Bu işlevler devre dışı
edildiğinde LED yanar.

Yardımcı lambalar (aksesuar)
Uzun far ile birlikte yardımcı
lambaları yakmak ya da
söndürmek için bu düğmeyi
kullanınız. İşlev devredeyken
düğmenin içindeki LED
yanar.

Elektrik soketi (standart)/Çakmak
(isteğe bağlı)

Elektrik soketi, bir mobil
telefon veya soğutucu gibi
çeşitli 12 V’luk aksesuarlar
için kullanılabilir. Çakmak
düğmeye basılarak çalıştırılır.

Ç
Ç
k
k
k

B
(i

1. Bazı pazarlar
2. İsteğe bağlı
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mbaları açık kaldıkça düğmenin içindeki
ED yanar.
İKKAT! Bazı ülkelerde kısa farlar sis
mbalarıyla birlikte kullanılamaz.

– Arka sis lambası
ontak anahtarı II konumundayken. Düğmeye
asınız. Arka sis lambası uzun/kısa farlarla
irlikte yanar. Düğmenin içindeki LED’le
österge panelindeki sembol aynı anda yanar.
ütfen unutmayınız: Ön ve arka sis lambaları
akkındaki yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye
eğişir.
dınlatma paneli

– Farlar ve pozisyon/park
baları

Aydınlatma sistemi tamamen kapalı.
Gündüz yanan lambalı araçlar (bazı
ülkelerde)

tak anahtarı II konumunda: Kısa far açık
rıca ön ve arka pozisyon/park lambaları,
a lambası ve gösterge aydınlatması da
). Kısa far kontak anahtarı sürüş konumuna

rildiğinde otomatik olarak yanar ve
atılamaz. Bazı ülkelere seyahat etmeden
e, Volvo servisiniz gündüz yanan
baların devre dışı edilmesi konusunda size
dımcı olabilir.

Ön ve arka pozisyon/park lambaları.

Kontak anahtarı 0 konumundayken:
Tüm lambalar sistemi tamamen
kapalı.

Kontak anahtarı II konumundayken: Farlar
yanar (ayrıca ön ve arka park lambaları, plaka
lambası ve gösterge aydınlatması da açık).
DİKKAT! Uzun farı açmak için her zaman ışık
anahtarını bu konuma getirmeniz gerekir.

B – Far seviyesi ayarı
Bazı araçlarda her far, far hüzmesi uzunluğunun
aracın yüküne göre ayarlanabilmesini sağlayan
bir mekanizma ile donatılmıştır. Farları ön
paneldeki far seviyesi ayarlama şalterinin
yardımıyla ayarlayınız.
Bi-Xenon farlı (isteğe bağlı) otomobillerde B
kontrolü yoktur, çünkü far seviye ayarı otoma-
tiktir.

C – Gösterge paneli aydınlatması
Kumanda yukarı doğru: Daha parlak
aydınlatma.
Kumanda aşağı doğru: Kısık aydınlatma.

D – Ön sis lambaları
Gösterge anahtarı II konumunda. Düğmeye
basınız. Sis lambaları park, lambaları ve uzun/
kısa huzmeli farlarla birlikte yanar. Sis

la
L
D
la

E
K
b
b
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Sin

1.
Şer
beli
etti
2.
Dön
etti
yan
dön
olar
3.
Kol
dire
uzu
3. D
yal lambası kolu

Direnç noktası ayarı
it değiştirirken veya sollama yaparken kolu
rgin bir direnç hissedene kadar hareket
riniz. Kol bırakıldığında tekrar yerine döner.

Normal dönüşler
üş sırasında direksiyon simidinin hareket
ği yöne kolu çevirdiğinizde sinyal lambaları
ar. Dönüşten sonra direksiyon simidi geriye
dürüldüğünde sinyal lambaları otomatik
ak söner.
Uzun far "selektör"

u hafifçe kendinize doğru çekiniz (hafif bir
nç hissedene kadar). Kol bırakılana kadar
n farlar yanar.
üğme,uzun/kısa far

Kolu, "selektör" konumunu geçene kadar
kendinize doğru çekiniz ve uzun ile kısa far
arasında geçiş yapmak için kolu bırakınız.
3. Güvenli eve gidiş aydınlatması
Hava karardıktan sonra aracınızı terk ederken
aşağıdakileri yapınız:
– Kontak anahtarını çıkarınız.
– Sol kolu (sinyal lambası) kendinize doğru

çekiniz.
– Araçtan çıkınız.
– Kapıları kilitleyiniz.
Kısa far, park lambaları, plaka lambası ve kapı
aynası lambaları (isteğe bağlı) şimdi yanar ve
30, 60 ya da 90 saniye süre ile yanık kalır.
Aracınız için uygun bir zaman ayarlaması
yetkili bir Volvo servisi tarafından yapılabilir.
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Ön

Sile

Ön

tutt
har
Ara

Silm
doğ

silme işlemi gerçekleştirdikten sonra
yağmur sensörü moduna dönecektir.

nahtar kontaktan çıkarıldığında veya kontak
apatıldıktan beş dakika sonra, yağmur sensörü
tomatik olarak devreden çıkartılır.

n cam yıkayıcısı
n cam yıkayıcısını çalıştırmak için kolu direk-
yona doğru çekiniz.
ar yıkayıcısı
azı pazarlarda isteğe bağlı olarak)

arların yüksek basınçla yıkanması, büyük,
iktarda yıkama sıvısı tüketir. Sıvıdan tasarruf

tmek için, farlar sadece her beş seferde bir
ıkanır (on dakikalık süre içinde). Ön camın en
n yıkanmasından sonra on dakika geçerse,
rlar bir sonraki ön cam yıkamada tekrar

üksek basınçla yıkanırlar.
zaltılmış yıkama
epoda kalan yıkama sıvısımiktarı yaklaşık bir
treye düştüğünde, ön camın temizlenmesi için
eterli sıvı kalmasını garantilemek amacıyla
rlara ve arka cama giden su kesilir.

Önemli!
Otomatik araç yıkama sırasında:
Kontak anahtarı en azından I konumun-
dayken, (2) düğmesine basarak yağmur
sensörünü kapatınız. Aksi takdirde, silecekler
çalışmaya başlayarak hasar görebilir.
cam silecekleri/yıkayıcı

ceklerin/yıkayıcının çalışması – ön cam

cam silecekleri
Ön cam silecekleri kapalı
Kol 0 konumundayken kolu yukarı
kaldırırsanız, silecekler kolu yukarıda

uğunuz sürece bir defasında tek bir silme
eketi yapar.
lıklı silme

Aralıklı silme hızını uygun şekilde
ayarlayabilirsiniz. Silme frekansını
artırmak için halkayı yukarı çeviriniz
(şekildeki 1 konumuna bakınız).

e frekansını azaltmak için halkayı size
ru çeviriniz.

Silecekler "normal" hızda çalışır.

Silecekler "yüksek" hızda çalışır.

Yağmur sensörü (isteğe bağlı)
Yağmur sensörü, ön cam üzerinde tespit ettiği
su miktarına bağlı olarak ön cam sileceğinin
hızını otomatik olarak arttırır veya azaltır.
Yağmur sensörünün hassasiyeti, halka (1)
kullanılarak ayarlanabilir.
– Hassasiyeti artırmak için halkayı yukarı

doğru veya hassasiyeti azaltmak için aşağı
doğru çeviriniz (halka yukarı doğru
çevrildiğinde, ekstra bir silme yapılır).

Açık/Kapalı
Yağmur sensörünü devreye sokarken, kontak
anahtarı en azından I konumunda ve silecek
kolu da 0 konumunda olmalıdır.
Yağmur sensörünü devreye sokmak için:
– düğmeye (2) basınız. Yağmur sensörünün

etkin olduğunu belirtmek üzere düğmenin
içindeki LED yanar.

Yağmur sensörünü devreden çıkartmak için,
şunlardan birini yapınız:
– Düğmeye (2) basınız veya
– başka bir silme programı için kumanda kolu

düğmesini aşağıya doğru bastırınız.
Kumanda kolu kalkık durumdaysa, yağmur
sensörü devrede kalacaktır; kumanda kolu 0
konumuna getirildiğinde silecekler ek bir
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1

e/yıkama fonksiyonu – yükleme kapağı

ka cam yıkayıcı ve sileceği
a cam yıkayıcısını başlatmak için kolu
iye götürünüz.
rka cam sileceği - fasılalı silme
rka cam sileceği - normal hız
ceği – ters çalıştırma
cam silecekleri çalışmaktayken geri vitese
rsanız, arka cam silecekleri otomatik olarak
lalı silme moduna geçerler1. Arka cam
ceği zaten normal hızda çalışmaktaysa,
ili işlevde bir değişiklik olmaz.

. Bu işlev (ters çalıştırırken fasılalı
silme) devre dışı bırakılabilir. Yetkili
bir Volvo servisiyle temasa geçin.
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rtlü flaşör, Isıtmalı arka cam/dikiz aynaları/ön koltuklar

rtlü flaşör
fik için tehlike veya engel olabilecek yerde

durdurulduğunda, dörtlü flaşörleri (bütün
al uyarıları yanıp söner) kullanınız.
reye sokmak için düğmeye basınız.
KAT! Dörtlü flaşörlerin kullanımı ile ilgili

enlemeler ülkeden ülkeye değişir.

Arka cam ve kapı aynası
rezistansları

Arka camda ve kapı
aynalarındaki
buğulanma ve
buzlanmayı gidermek
için rezistansı kullanınız.
Düğmeye basmak arka
cam ve kapı aynaları
rezistanslarını eşzamanlı
olarak devreye sokar.
Düğmenin içindeki LED,
bu durumu göstermek

için yanar. Yerleşik bir zamanlayıcı kapı
aynalarında yaklaşık 4 dakika, arka camda
12 dakika sonra rezistansı kapatır.

Isıtmalı ön koltuklar
Daha fazla bilgi için,
bkz. sayfa 65 veya
sayfa 68.
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alan yakıtla gidilebilecek mesafe
epoda kalan yakıtla kat edilebilecek yaklaşık
esafeyi görüntüler; hesaplama, son

0 km’deki ortalama yakıt tüketimine ve kalan
akıt hacmine dayanmaktadır. Depo
oşalmadan önce kat edilebilecek mesafe
0 km’den az olduğunda gösterge ekranında
---" görüntülenir.
İKKAT! Yakıtla çalışan ısıtıcı
ullanıldığında okumalarda küçük hatalar
örülebilir.
l bilgisayarı

mandalar
bilgisayarı bilgilerine ulaşmak için (B)
asınıöne veya arkaya döndürmeniz gerekir.
iden çevirdiğinizde başlangıç noktasına
rsiniz.
KAT! Siz yol bilgisayarını kullanırken bir

rımesaj araya girerse, yol bilgisayarına geri
mek için önce READ tuşuna (A) basarak
ajı öğrenmelisiniz.

nüler
bilgisayarı aşağıdaki bilgiler görüntüler:

ORTALAMA HIZ

HIZ, SAAT BAŞINA MİL CİNSİNDEN1

GÜNCEL YAKIT TÜKETİMİ

• ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ
• KALAN YAKITLA GİDİLEBİLECEK

MESAFE
Ortalama hız
Son sıfırlamadan (RESET) bu yana ortalama
hız. Kontak kapatıldığında, ortalama hız
saklanır ve tekrar aracınızı kullandığınızda yeni
değer için temel oluşturur. Bu, koldaki
RESET (C) düğmesiyle sıfırlanabilir.

Hız, saat başına mil cinsinden1

Güncel hız, mph cinsinden görüntülenir.
Güncel yakıt tüketimi
Güncel yakıt tüketimi ile ilgili her saniye
hesaplanan kesintisiz bilgi. Gösterge
ekranındaki değer her iki saniyede bir
güncelleştirilir. Araç durgun haldeyken
gösterge ekranında "----" görüntülenir.
DİKKAT! Yakıtla çalışan ısıtıcı
kullanıldığında okumalarda küçük hatalar
görülebilir.
Ortalama yakıt tüketimi
Son sıfırlamadan (RESET) sonraki ortalama
yakıt tüketimi. Kontak kapatıldığında ortalama
yakıt tüketimi kaydedilir ve koldaki RESET
düğmesiyle (C) sıfırlanana kadar kayıtlı kalır.
DİKKAT! Yakıtla çalışan ısıtıcı
kullanıldığında okumalarda küçük hatalar
görülebilir.
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1. Bazı ülkeler
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Hız
altı
sok

yarlı hıza geri dönün
Daha önce ayarlanan hıza dönmek
için tuşa basınız. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yazısı
görüntülenir.

evreden çıkartma
ruise control fonksiyonunu devreden
ıkarmak için CRUISE tuşuna basınız.
ombine gösterge panelinde CRUISE ON
azısı söner.
uise control

vreye sokma
ise control sisteminin kumandaları direk-
n simidinin solundadır.
nilen hızın ayarlanması:
CRUISE düğmesine basınız. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yazısı görüntü-
lenir.
Araç hızını kilitlemek için + veya —
düğmelerine basınız. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yazısı görüntülenir.
sabitleme (Cruise control) sistemi 30 km/h

ndaki veya 200 km/h üzeri hızlarda devreye
ulamaz.

Hız artırma ya da azaltma
+ veya — tuşlarını basılı tutarak hızı arttırınız
veya azaltınız. Düğme bırakıldığında aracın
hızı yeni hız olarak ayarlanır.
+ veya — tuşları üzerine kısa bir süre basılması
(yarım saniyeden kısa) hızı bir km/h değiştirir.
DİKKAT! Sollama gibi, hızda meydana
gelecek geçici bir artış (bir dakikadan daha az),
hız sabitleme ayarını etkilemez. Gaz pedalını
serbest bıraktığınızda, araç programlanan
hızına geri dönecektir.

Geçici olarak devreden çıkarma
Hız sabitleyiciyi geçici olarak devreden
çıkarmak için 0 tuşuna basınız. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yazısı görünür.
Daha önce ayarlanmış olan hız hafızada
saklanır.
Aşağıda belirtilen durumlarda cruise control
sistemi devreden çıkartılır:
• Fren veya debriyaj pedalına basılmışsa
• Yokuş tırmanırken hız 30 km/h değerinin

altına düşerse
• Vites kolu N konumuna alındığında
• Tekerleklerden biri patinaj yapar veya kilit-

lenirse
• Hızdaki geçici bir yükselme bir dakikadan

fazla sürerse
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El f
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Kom
gös
fren
yan

aputun açılması
aput kilit mekanizmasını açmak için kolu size
oğru çekiniz.

UYARI!
Kaputu kapatmak için elinizi kaputun
üstüne koyunuz ve aşağı bastırınız. Panjuru
tutarak kapatmayınız. Panjurun iç tarafında
yer alan motor parçaları parmaklarınızı
yaralayabilir.
freni, kaput, elektrik soketi, vs.

reni, LHD (soldan direksiyonlu)
mobillerde

freni
reni sol tarafta, döşeme düzeyinde yer alır.
renini tatbik etmek için pedala (1) basınız.
ni boşaltmak için kolu (2) çekiniz.
reni arka tekerlekleri tutar. Fren tatbik
diğinde, kombine gösterge panelindeki
rı sembolü yanar.

bine
terge panelindeki uyarı sembolünün el
inin "biraz" çekili olması durumunda da
acağını unutmayınız.

El freni RHD (sağdan direksiyonlu)
otomobillerde K

K
d

O

N N
O
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El

Ar
sok
Ele
gib
kul

ükleme kapağının açılması
kleme kapağı şekilde görüldüğü gibi kolu

kerek açabilirsiniz. Arka levhayı kolu yukarı
ldırmak suretiyle aşağı katlayınız.
freni, kaput, elektrik soketi, vs.

kadaki yolcular için elektrik
eti (isteğe bağlı)

ktrik soketi, araç telefonu ya da CD çalar
i 12 V ile çalışan çeşitli aksesuarlar için
lanılabilir. Maksimum akım 10 A’dir.

Direksiyon simidi ayarları
Direksiyon simidi hem dikey olarak, hem de
öne-arkaya ayarlanabilir. Direksiyon
kolonunun sol tarafındaki kumandayı aşağı
doğru itiniz. Daha sonra size en uygun gelen
direksiyon simidi ayarını yapınız. Direksiyon
simidini kilitlemek için kumandayı tekrar
yerine bastırınız. Eğer bunu yapmak zor gelirse
kumandayı geriye bastırırken direksiyon
simidini hafifçe bastırınız.

Y
Yü
çe
ka

UYARI!
Direksiyon simidi ayarını her zaman sürüşten
önce yapınız, asla sürüş sırasında yapmayınız.
Direksiyon simidinin kilitlendiğinden emin
olunuz.
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Kum
kum
kap

rka camlar (B) düğmesiyle kumanda edilirler.

rka kapılardaki elektrikli
amların kilitlenmesi
rka koltuktaki camlar sürücü kumanda
anelindeki bir düğmeyle kilitlenebilir.
ocukları araçta yalnız bıraktığınızda elektrikli
amların gücünü kesmeyi unutmayınız (örneğin
ontak anahtarını çekerek).
üğmedeki LED yanmıyor
rka kapı camlarına, her arka kapıda bulunan
üğmeler veya sürücü kapısındaki düğmeyle
umanda edilir.
üğmedeki LED yanar
lektrikli arka camlara yalnızca sürücü
apısından kumanda edilebilir.

A
•
a
g
•
d
e

E
ka
•
y
te
ektrikli camlar
ktrikli camlar kapı kol dayama yerlerinde
unan kumandalar kullanılarak çalıştırılır.
ktrikli camların çalışması için kontak
htarı I veya II konumunda olmalıdır.
cınızı kullandıktan ve kontak anahtarını
rdıktan sonra ön kapılardan hiçbiri
madığı sürece camlar hâlâ açılıp
atılabilir.

andanın ön tarafına basarak camı açınız ve
andanın ön tarafını yukarı çekerek camı

atınız.

Ön kapılardaki elektrikli camlar
Camlar ön koltuklardan iki şekilde açılıp
kapanabilir.
– (A) kumandasını hafifçe aşağı bastırınız ya

da hafifçe yukarı çekiniz. Kumandayı
tuttuğunuz sürece elektrikli camlar yukarı
kalkar ya da aşağı iner.

– Kumandayı (A) tamamen aşağı bastırınız ya
da tamamen yukarı çekiniz ve ardından
bırakınız; cam otomatik olarak açılacak ya
da kapanacaktır. Cam herhangi bir şekilde
bloke olursa, durur.

DİKKAT! Yolcu tarafı için otomatik kapanma
işlevi sadece bazı pazarlarda mevcuttur.

A

A
c
A
p
Ç
c
k
D
A
d
k
D
E
k

UYARI!
racın içinde çocuk varsa:

Sürücü araçtan ayrılacaksa, kontak
nahtarını çıkararak elektrikli camlara
iden gücü kesmeyi unutmayınız.
Camları kapatırken, çocukların veya

iğer yolcuların elinin arada olmadığından
min olunuz.
lektrikli arka camlar yalnızca sürücü
pısından kumanda ediliyorsa:
Camlar kapatılırken arka koltukta oturan

olculardan hiçbirinin elinin sıkışma
hlikesi olmadığını kontrol ediniz.

_ J
^
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El

Ön
ele
Ön
yaln

UYARI!
Arka kapı camları sürücü kapısından
kumanda edilmekteyse, camları kaparken
arkada oturan hiçbir yolcunun tehlikeye
maruz kalmaması için dikkatli olunuz.
ektrikli camlar

yolcu koltuğu tarafındaki
ktrikli cam
yolcu koltuğundaki elektrikli cam düğmesi
ızca o camı kumanda eder.

Arka kapılardaki
elektrikli camlar
Arka kapı camları, kapılardaki düğmeler ve
sürücü kapısındaki düğmeyle kumanda edilir.
Arka kapılardaki (sürücü kapısı kumanda
panelinde) elektrikli camları kilitleme
düğmesindeki LED yanıyorsa, arka kapı
camları yalnızca sürücü kapısından kumanda
edilebilir.
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arac
Baz
(ist
baz
has

zaktan kumandadaki hafıza fonksiyonu
racın kapılarını uzaktan kumandayla açıp kapı

ynalarının ayarlarını değiştirirseniz, bu yeni
yarlar uzaktan kumandaya kaydedilir. Aynı
zaktan kumandayla aracı bir sonraki
çışınızda, sürücü kapısını açtığınızda aynalar
i dakika içinde kayıtlı konumlarına geçer.

amine yan camlar (isteğe bağlı)
n ve arka kapılardaki lamine camlar, yolcu
ölmesindeki ses yalıtımını iyileştirir ve
etkisiz girişlere karşı daha iyi koruma sağlar.

Y

Önemli!
Aynalardaki buzu temizlemek için, buz
kazıyıcı değil, buz çözücüyü (bkz. sayfa 50)
kullanınız. Kazıyıcı ayna camını çizebilir.
kiz aynası, kapı aynaları ve yan camlar

dikiz aynası
ormal konum.
ısma konumu. Bu konumu arkadan gelen
ın farları gözünüzü alıyorsa kullanınız.
ı modellerde bir otomatik kısma işlevi

eğe bağlı) vardır. Kıyaslamalı ışık ilişkileri
ında kısma oluşur. Yetkili bir Volvo atölyesi
sasiyet ayarı yapabilir.

Kapı aynaları
İki dış kapı aynasını ayarlama kumandaları
sürücü kapısındaki kumanda panelinin en
önünde bulunur.
– L veya R düğmelerine basınız (L = sol kapı

aynası, R = sağ kapı aynası). Düğmenin
içindeki LED yanar.

– Ortada bulunan ayar kumandasıyla aynanın
konumunu ayarlayınız. Düğmeye tekrar
basınız. LED’in artık yanmaması gerekir.

Hafıza fonksiyonuna sahip kapı
aynaları (isteğe bağlı)
Araçta hafıza fonksiyonuna sahip kapı aynaları
varsa, bunlar koltuğun hafıza ayarı ile birlikte
çalışır; bkz. sayfa 73.

U
A
a
a
u
a
ik

L
Ö
b
y

UYARI!
ola çıkmadan önce aynaları ayarlayınız!

^ _
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kiz aynası, kapı aynaları ve yan camlar
camlarda ve/veya kapı
alarında su ve pislik tutmayan

plama (isteğe bağlı)
kapı camları ve/veya kapı aynaları, yağmur
arken dahi camlarda veya aynalarda görüş
layan bir tabakayla kaplanırlar. Cam bakımı
ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 155.

Su ve/veya kir tutmayan
kaplamaya tabi tutulmuş yan
camlar ve aynalar, ufak bir
sembolle işaretlenmiştir.

iz/kapı aynaları
ı hava koşullarında, kapı aynasının
stansı kullanılırsa, kir tutmayan kaplamanın
ksiyonu daha iyileştirilir; bkz. sayfa 50.
ı aynalarının buzunu aşağıdaki durumlarda

ünüz:
Buz veya karla kaplanmışlarsa
Şiddetli yağmurlu veya pis yol koşullarında
Buğulanmışlarsa.

nemli!
amlardan buzu temizlemek için metal buz
zıyıcı kullanmayınız. Su ve pislik
tmayan kaplama tabakası hasarlanabilir.
ynalardan buzu temizlemek için rezistansı
uz çözücüyü) kullanınız!
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El

Aç
Sun
kap
çalı
A:
hav
B: A
kon
kon

ma konumu/konfor konumu
matik çalıştırma

mandayı direnç konumunu (3) aşacak
ilde hareket ettirip, en arka konuma (4)
iriniz veya direnç konumundan (2) geçirerek
ön konuma (1) getiriniz ve bırakınız.
roof, konfor konumuna kadar açılır ya da
amen kapanır.

nfor konumundan, maksimum açıklık
umuna kadar açmak için: Kumandayı son
umuna (4) gelecek şekilde bir kez daha
aya çekiniz ve bırakınız.
e çalıştırma

mak için: Kumandayı direnç konumuna (3)
ecek şekilde geriye çekiniz. Sunroof,

anda bu konumda tutulduğu sürece
ksimum açıklık konumuna doğru hareket
cektir.
e çalıştırmak için: Kumandayı direnç
umuna (2), ileriye doğru bastırınız.

manda bu konumda tutulduğu sürece,
roof kapanma pozisyonuna doğru ilerler.

1

A
Sü
be
(k

UYARI!
ğer aracınızda çocuk varsa, sunroof’u
apatırken ellerinin araya sıkışmamasına
ikkat ediniz.
ektrikli sunroof (isteğe bağlı)

ık konumlar
roof’un kumandaları tavan
lamasındadır. Sunroof iki farklı şekilde
ştırılabilir:
Arka kenar kaldırılarak/indirilerek –
alandırma konumu
rkaya doğru/öne doğru – açılma konumu/

for konumu1. Kontak anahtarı I veya II
umunda olmalıdır.

1. Otomatik kapanma
2. Kapatma, elle
3. Açma, elle
4. Açma, otomatik
5. Açma, havalandırma konumu
6. Kapatma, havalandırma konumu
Havalandırma konumu
Açma: Şalterin arka kenarını (5) yukarı itiniz.
Kapama: Şalterin arka kenarını (6) aşağıya
çekiniz
Havalandırma konumundan konfor konumuna
geçmek için: Şalteri arkaya doğru son
konumuna kadar çekiniz (4) ve bırakınız.

Aç
Oto

Ku
şek
get
en
Sun
tam
Ko
kon
kon
ark
Ell

Aç
gel
kum
ma
ede
Ell
kon
Ku
sun

. Rüzgar gürültüsünün azaltılması
amacıyla konfor konumunda sunroof
sonuna kadar açılmaz.

UYARI!
raçta çocuklar bulunuyorsa:
rücü araçtan çıkarken sunroof’un elektrik
slemesini kapatmayı unutmamalıdır
ontak anahtarını çıkarınız).
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El
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Sun
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Sun
fon
edil
hali
önc
ektrikli sunroof (isteğe bağlı)

neşlik
roof elle hareket ettirilen, kayar bir
eşliğe sahiptir. Sunroof açıldığında güneşlik
matik olarak arkaya kayar. Kolu tutunuz ve
eşliği kapatmak için öne doğru kaydırınız.

ışmaya karşı koruma
roof’un sıkışmaya karşı koruma
ksiyonu, açıklığın bir nesne tarafından bloke
mesi halinde devreye girer. Bloke olması
nde açılır durur ve otomatik olarak daha
eki konumuna geri döner.

UYARI!
Sunroof’un sıkışmaya karşı koruma
fonksiyonu yalnızca otomatik kapatma
işlemi sırasında çalışır; elle kapatma işlemi
sırasında çalışmaz.
Sunroof’u kapatırken, çocuğun elinin arada
olmadığından emin olunuz.
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Klima kumandası hakkında genel bilgi 62
Manüel klima kumandası, Klima 64
Elektronik Klima Kumandası, ECC 66
Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) 69
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akıt tasarrufu
CC donanımlı araçta klima sistemi otomatik
larak kontrol edilir ve iç kabini serinletmeye
etecek ve gelen havadaki nemi alacak şekilde
ullanılır. Bu, klimanın havayı donma
oktasının hemen üzerine kadar soğuttuğu
eleneksel sistemlere göre daha iyi yakıt
sarrufu sağlar.
ima kumandası hakkında genel bilgi
mların buğulanması
ları temizleyerek, camların içeriden

ulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
cam temizleyicisi kullanınız.

rçacık filtresi
çacık filtresinin düzenli aralıklarla
iştirilmesini sağlayınız. Volvo servisinize
ışınız.

z ve kar
ma kumandası girişindeki buz ve karı temiz-
niz (motor kaputuyla ön cam arasındaki
ra).

ıza izleme
kili bir Volvo servisi, klima sisteminin
iri ve arıza izleme işlemi için gerekli alet ve
lara sahiptir. Kontrol ve onarım işlerini
ızca eğitimli personele yaptırınız.

ğutucu gaz
ma sistemi R134a soğutucu gaz içermek-
r. Bu soğutucu gaz klor içermediğinden,
n tabakasına zararlı değildir. Sistem sadece
4a soğutucu gazı ile doldurulmalıdır. Bu

mi yetkili bir Volvo servisine yaptırınız.

ünün boşalmasını önlemek için
çalışmasının azaltılması

tor kapatıldığında (kontak anahtarı I veya II
umunda olsa bile), fan otomatik olarak

kapatılır. Fanı çalıştırmak için, düğmeyi
çeviriniz ve arzu edilen hızı ayarlayınız. İki
dakika sonra fan daha az bir hızla çalışmaya
başlayacaktır. Bu önlem motor kapatıldığında
akünün boşalmasını önlemek için başvurulan
yollardan biridir.

EEC donanımlı araçlar
Gerçek sıcaklık
Seçtiğiniz sıcaklık, aracın içini ve dışını
etkileyen hava hızı, nem, güneş yoğunluğu gibi
fiziksel etmenlere bağlıdır.
Sensörler
Güneş sensörü ön panelin üst bölümünde yer
alır. Güneş sensörünün üzerini
kapatmayınız.Klima kumanda panelindeki
yolcu kabini sıcaklık sensörünün üzerini
kapatmayınız.
Yan camlar ve sunroof
Klimanın memnun edici şekilde çalışmasını
sağlamak için, tüm yan camları ve sunroof’u
(varsa) kapatınız.
Hızlanma
Tam gaz verildiğinde klima sistemi geçici
olarak kapatılır. Sıcaklıkta geçici bir artış hisse-
debilirsiniz.
Yoğunlaşma
Sıcak hava koşullarında klima sisteminde
oluşan yoğuşma nedeniyle aracın altına su
damlayabilir. Bu normaldir.
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Ha
Gel
men

apı direklerindeki hava menfezleri
. Açık
. Kapalı
. Yatay hava akımı
. Dikey hava akımı

Arka camlardaki buğulanmayı gidermek
için havalandırma panjurlarını camlara
yönlendiriniz.
Arka koltukta en iyi hava ortamını
sağlamak için panjurları içeri doğru yönel-
tiniz.

üçük çocukların hava akımına ve cereyana
arşı hassas olduğunu unutmayınız.

^

_

`

a

va dağılımı
en hava aracın içinde bulunan çeşitli hava
fezleri üzerinden dağıtılır.

Ön paneldeki hava menfezleri
A. Açık
B. Kapalı
C. Yatay hava akımı
D. Dikey hava akımı
– Buğulanmayı gidermek için dış taraftaki

havalandırma panjurlarını yan camlara
yönlendirin.

– Soğuk havalarda: En iyi sıcaklık ayarını
sağlamak ve buğulanmayı engellemek için
orta panjurları kapatınız.

K
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M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aştırılır, yani bu fonksiyon devrede
uğunda dışarıdan hiçbir hava içeri alınmaz.
ava dolaşımı (klimayla birlikte) sıcak
ada iç kabini daha çabuk serinletir.
cın içinde hava dolaşımına izin verirseniz,
llikle kışın buğulanma ve buzlanma riski
dır. Zamanlayıcı fonksiyonu buzlanma,
ulanma ve pis hava riskini en aza indirir.
ksiyonu aşağıdaki gibi devreye sokun:

düğmesini 3 saniyeden fazla basılı
tutunuz. LED 5 saniye için yanıp söner. Dış
sıcaklığa bağlı olarak 3-12 dakika içinde
araç içi hava dolaşımı gerçekleşir.
anüel klima kumandası, Klima

Klima – Açık/Kapalı
İç hava dolaşımı
Hava dağılımı
Arka cam ve kapı aynası rezistansı
Isıtmalı ön koltuklar
Isıtma/Soğutma sağ taraf
Isıtma/Soğutma, sol taraf
Fan

İklimlendiriciyi devreye sokmak için fan
düğmesini (8) 0 konumundan çevirmeniz
gerekir.
Giren havanın nemini almak için klimayı düşük
sıcaklıklarda (0 - 15 °C) kullanınız.

1. Klima – Açık/Kapalı
Klima, ON LED’inin yanmasıyla soğutma ve
nem alma fonksiyonlarını devreye sokar. OFF
LED’inin yanmasıyla klima devreden çıkar.

Buz Çözücüyü seçtiğinizde klima, fan 0
konumuna ayarlanmadıkça devrede kalır.

2. İç hava dolaşımı
İç hava dolaşımı, iç kabine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullanılabilir. İç kabindeki hava
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. Arka cam ve kapı aynası
ezistansı
rka cam ve kapı aynalarındaki buğulanma ve
uzlanmayı çabucak yok etmek için bu
üğmeyi kullanınız; bu fonksiyon hakkında
aha fazla bilgi için, bkz. sayfa 50.

. Isıtmalı ön koltuklar
n koltuğu/koltukları ısıtmak için aşağıdakileri
apınız:

Bir defa basıldığında: Yüksek ısı –
düğmedeki her iki LED de yanar.
İki defa basıldığında: Düşük ısı –
düğmedeki bir LED yanar.
Bir kez daha basıldığında: Isıtma kapatılır –
düğmedeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.

etkili bir Volvo atölyesi sıcaklık ayarı
apabilir.

. ve 7. Isıtma/Soğutma – sol/sağ
raf

elen havanın ne kadar sıcak veya soğuk
lacağını ayarlamak için çeviriniz. Soğuk hava
in klima devreye sokulmalıdır.

. Fan
an hızı, ilgili düğme döndürülerek artırılabilir
eya azaltılabilir.

H

m
g

anüel klima kumandası, Klima

düğmesine her basışınızda
zamanlayıcı fonksiyonu devreye sokulur.
amanlayıcı fonksiyonunu kapatmak için:

düğmesini tekrar 3 saniyeden fazla
basılı tutunuz. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yanıp söner.

Buz Çözücü’yü her seçişinizde iç hava
aşımı devre dışı bırakılır.

ava dağılımı
ksimum konfor için ince ayar yapmak
cıyla farklı simgeler (noktalarla belirtilmiş)
ındaki hava dağılımı kumanda konumlarını

lanınız.
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ava dağılımı Kullanım
Hava ön ve
arka
havalandır-

a menfezlerinden
elir.

Sıcak havada iyi
soğutma
istiyorsanız.

Hava akımı
camlara
yöneltilir.

Bu konumda iç
hava dolaşımı
olmaz. Klima her
zaman devrededir.
Havalandırma
panjurlarından
belirli miktarda
hava akışı vardır.

Buzlanma ve
buğulanmayı yok
etmek istediğinizde.
Bunun için yüksek
fan hızı uygundur.

Hava hem
yere hem de
camlara

yönlendirilir. Hava
panjurlarından
belirli oranda hava
akışı vardır.

Soğuk havada rahat
ve buğusuz bir
ortam istediğinizde.
Fan hızı çok düşük
olmamalıdır.

Hava yere
yönlendi-
rilir. Hava

panjurlarında ve ön
cam ile yan camlar
için buz çözücü
panjurlarında belirli
oranda bir hava
akışı vardır.

Ayaklarınızın sıcak
olmasını
istediğinizde.

Hava yere
ve
havalandır

ma panjurlarına
yönlendirilir.

Dış hava
sıcaklığının düşük
olduğu güneşli
havalarda.

Hava dağılımı Kullanım
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

. Hava kalitesi sistemi (bazı pazar-
rda isteğe bağlı olarak)

azı araçlar "kombinasyon filtresi" ve hava
alite sensörüyle donatılmıştır. Kombinasyon
ltresi gazları ve parçacıkları ayırarak araca
iren kokuların ve pis havanın hacmini azaltır.
ava kalite sensörü dışarıdaki havanın kirlilik
viyesini tespit eder. Hava kalite sensörü
ışarıda kirli hava tespit ettiğinde, hava girişi
apanır ve kabin içindeki hava dolaştırılır.
ombinasyon filtresi aynı zamanda kabin
inde dolaşan havayı temizler.

ava kalite sensörü etkin olduğunda
üğmesindeki yeşil AUT LED’i yanar.
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ektronik Klima Kumandası, ECC

Klima – Açık/Kapalı
İç hava dolaşımı/Sensörlü çoklu filtre
İç hava dolaşımı
AUTO
Hava dağılımı
İç kabin sıcaklık sensörü
Buz çözücü, ön cam ve yan camlar
Arka cam ve kapı aynası rezistansı
Isıtmalı ön koltuklar
Sıcaklık, sağ taraf
Sıcaklık, sol taraf
Fan
Fan, arka yolcu bölmesi (yedi kişilik
araçlarda isteğe bağlı olarak)

1. KLİMA – AÇIK/KAPALI
ON LED’i yandığında klima sistemi otomatik
olarak sistem tarafından kumanda edilir. Bu
yolla gelen hava yeterli oranda serinletilir ve
nemi alınır. AC OFF seçildiğinde ve OFF
LED’i yandığında, klima sistemi devre dışı
kalır. Diğer fonksiyonlar hala otomatik olarak
kumanda edilir. İklimlendirme sistemi yaklaşık
0 °C’ye kadar soğutabilir.
Buz çözücü düğmesini seçtiğinizde, klima
kumandası havanın neminin en yüksek oranda
alınacağı şekilde gerçekleşir.
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. AUTO
UTO fonksiyonu, istenilen sıcaklığa

rişilebilmesi için klima kumandasını otomatik
larak yönetir. Otomatik fonksiyonu ısıtma,
lima, fan hızı, iç hava dolaşımı ve hava
ağıtımı kontrolünü sağlar. Bir ya da daha fazla
nksiyonu manüel olarak seçerseniz, diğer
nksiyonlar otomatik olarak işlemeye devam

der. AUTO düğmesi açıkken bütün manüel
yarlar devre dışı kalır.

. Hava dağılımı
En üst düğmeye basıldığında hava akımı
camlara yöneltilir.
Orta düğmeye basıldığında hava akımı başa
ve gövdeye yöneltilir.
Alt düğmeye basıldığında hava akımı
bacaklara ve ayaklara yöneltilir.

tomatik hava dağılımına geri dönmek için
UTO tuşuna basınız.

. İç kabin sıcaklık sensörü
olcu kabini sıcaklık sensörü aracın içindeki
caklığı izler.

. Buz çözücü, ön cam ve yan
amlar
n cam ve yan camlardaki buğulanma ve
uzlanmayı çabucak yok etmek için bu
üğmeyi kullanınız. Hava, camlara yüksek fan
ızında yöneltilir. Bu fonksiyon devreye
ıştırma:
a kalite sensörünü devreye sokmak için

düğmesine basınız (normal ayar).
da:

düğmesine üst üste basarak
ğıdaki üç fonksiyondan birini seçiniz.
AUT LED yanıyor: Hava kalitesi sensörü
şimdi devrededir.
Yanan LED yok: Sıcak havada soğutma
gerekmesi durumu hariç iç hava dolaşımı
devre dışı.
MAN LED yanıyor: Şimdi iç hava dolaşımı
devrede.
ğıdakileri aklınızdan çıkarmayınız:

Hava kalite sensörünün her zaman devrede
olmasını bir kural haline getiriniz.
İç hava dolaşımı, buğulanmadan kaçınmak
için soğuk havalarda kısıtlı uygulanır.
Buğulanma oluşursa, hava kalite sensörünü
devren çıkarmanız gerekir.
Eğer buğulanma oluşursa, ön cam, yan
camlar ve arka cam için buz çözücü fonksi-
yonunu kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 67.
Çoklu filtreyi Volvo Servis Programında
belirtilen aralıklarda değiştirtiniz. Araç çok
kirli bir çevrede kullanılmaktaysa, bu
durumda çoklu filtrenin daha sık
değiştirilmesi gerekli olabilir.

3. İç hava dolaşımı
İç hava dolaşımı, iç kabine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullanılabilir. İç kabindeki hava
dolaştırılır, yani bu fonksiyon devrede
olduğunda dışarıdan hiçbir hava içeri alınmaz.
Aracın içinde hava dolaşımına izin verirseniz,
özellikle kışın buğulanma ve buzlanma riski
vardır.
Zamanlayıcı fonksiyonu (çoklu filtre ve hava
kirlilik sensörü bulunan otomobillerde
zamanlayıcı fonksiyonu yoktur) buzlanma,
buğulanma ve kötü hava riskini en aza indirir.
Fonksiyonu aşağıdaki gibi devreye sokun:

– düğmesini 3 saniyeden fazla basılı
tutunuz. LED 5 saniye için yanıp söner. Dış
sıcaklığa bağlı olarak 3-12 dakika süreyle
araç içi hava dolaşımı gerçekleşir.

– düğmesine her basışınızda
zamanlayıcı fonksiyonu devreye sokulur.

Zamanlayıcı fonksiyonunu kapatmak için:

– düğmesini tekrar 3 saniyeden fazla
basılı tutunuz. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yanıp söner.

Buz Çözücü’yü her seçişinizde iç hava
dolaşımı devre dışı bırakılır.
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ulduğunda rezistans düğmesindeki LED
ar. Havanın neminin en yüksek seviyede
abilmesi için klima sistemi kumanda edilir.
ç içi hava dolaşımı olmaz.

rka cam ve kapı aynası rezis-
sları
a cam ve kapı aynalarındaki buğulanma ve
lanmayı çabucak yok etmek için bu
meyi kullanınız; bu fonksiyon hakkında
a fazla bilgi için, bkz. sayfa 50.

sıtmalı ön koltuklar
koltuğu/koltukları ısıtmak için aşağıdakileri
ınız:
Bir defa basıldığında: yüksek ısı –
düğmedeki her iki LED de yanar.
İki defa basıldığında: düşük ısı – düğmedeki
bir LED yanar.
Bir kez daha basıldığında: ısıtma kapatılır,
düğmedeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
kili bir Volvo atölyesi sıcaklık ayarı
abilir.

ve 11. Sıcaklık
iki düğmeyi kullanarak aracın yolcu ve
cü tarafındaki sıcaklıkları ayarlayabi-

iniz. İstediğinizden daha sıcak ya da daha
uk bir seviyeye ayarladığınızda, soğutma
a ısıtma işleminin hızlanmayacağını
tmayınız.

12. Fan
Fan hızı, ilgili düğme döndürülerek artırılabilir
veya azaltılabilir. Eğer AUTO seçiliyse hız
otomatik olarak kumanda edilir. Daha önceden
ayarlanmış olan fan hızı devre dışı kalır.
Fanın düğmesi, yalnız düğmenin üst tarafındaki
sol LED turuncu renkte yanana kadar sola
döndürülürse, fan ve klima kapatılır.

13. Fan, arka yolcu bölmesi (yedi
kişilik araçlarda isteğe bağlı olarak)
AC’nin hem ön (1) hem arka bölmeler için
seçilmiş olması kaydıyla fan hızı, düğme
döndürülerek artırılabilir veya azaltılabilir.
Arka yolcu bölmesi düğmesi, merkezi konsol
düğme panosunda yer alır; bkz. sayfa 44.
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akıt doldurma kapağı üzerindeki uyarı etiketi

krandaki mesajlar
IMER 1, TIMER 2 ayarları ve Direkt Başlat
evreye sokulduğunda, kombine gösterge
anelindeki kehribar renkteki sembol yanar ve
kranda açıklayıcı bir mesaj görüntülenir.
raçtan ayrıldığınızda, sistemin o andaki

yarları konusunda bilgi veren bir mesaj
öreceksiniz.

ğimli yüzeye park etme
racınızı dik bir yokuşta park ederseniz, park
ıtıcısına yakıt sağlanabilmesi için aracın
nünün yokuş yukarı baktığından emin olunuz.
rk ısıtıcısı (isteğe bağlı)

nel
k ısıtıcısı programlanmadan önce, elektrik
emi "harekete" geçirilmelidir.
en kolay şu şekilde yapılır:
READ düğmesine basarak veya
uzun huzme selektörüne basarak veya
kontağı açarak.
k ısıtıcısı derhal çalıştırılabilir veya
ER 1 ve TIMER 2 kullanılarak iki farklı
şmaya başlama zamanına ayarlanabilir.
ışmaya başlama zamanı, otomobilin ısıtılıp
ır olacağı zamanı belirtir.
cın elektronik sistemi dış hava sıcaklığını
s alarak başlama zamanını hesaplar. Dış
a sıcaklığı 25 °C’den fazlaysa, ısıtıcı

devreye girmez. -10 °C ve daha düşük
sıcaklıklarda, park ısıtıcısının maksimum
çalışma süresi 60 dakikadır.
Park ısıtıcısı, birkaç kez denedikten sonra
çalışmazsa, ekranda bir mesaj görünür. Yetkili
bir Volvo atölyesine başvurunuz.
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UYARI!
• Yakıt almaya başlamadan önce yakıtla
çalışan ısıtıcıyı kapatınız. Saçılan yakıt
egzoz gazlarının sıcaklığıyla tutuşabilir.
• Bilgi sisteminden ısıtıcının kapalı
olduğunu doğrulayınız (ek ısıtıcı çalışırken
ekranda PARK ISITICISI AÇIK mesajı
görüntülenir.)

UYARI!
Benzinli ve dizel ısıtıcılar kullanıldığında
aracın dışarıda olması gereklidir.
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kü ve benzin
kü yeterince şarj edilmezse veya benzin
eposu boşa yakınsa, park ısıtıcısı
apatılacaktır. Durum böyle olduğunda,
österge ekranında bir mesaj belirir. READ
üğmesine (A) basarak mesajı onaylayınız.

lave ısıtıcı (dizel)
azı pazarlar)

oğuk havalarda, yolcu bölmesinde doğru
caklığa ulaşmak için ek ısıtıcıdan ilave ısı
erekebilir.
ave ısı gerektiğinde ek ısıtıcı, motorun
alışıyor olması koşuluyla otomatik olarak
evreye girer. Doğru sıcaklığa ulaşıldığında
eya motor durdurulduğunda otomatik olarak
apanır.

Önemli!
Park ısıtıcısının artarda çalıştırılması,
otomobilin ise ancak kısa mesafelerde
kullanılması akünün boşalmasına ve
motorun çalıştırılması esnasında zorlukla
karşılaşılmasına yol açabilir.
Isıtıcının düzenli olarak kullanılması
halinde, şarj dinamosunun harcanan enerji
kaybını karşılayacak miktarda enerji ürete-
bilmesi için araç, güç tüketicilerinin çalıştığı
süre kadar sürülmelidir.
rk ısıtıcısı (isteğe bağlı)
aç saati/zamanlayıcı
enlik nedeniyle zamanlayıcı ayarlarının
ılmasından sonra otomobil saatinin
rlanması halinde, tüm zamanlayıcı ayarları
ir.

MER 1 ve 2’nin ayarlanması
enlik sebeplerinden dolayı arka arkaya
aç gün için değil, yalnızca sonraki 24 saat
zaman ayarlaması yapabilirsiniz.

TIMER 1’e gelmek için halkayı (B)
kullanınız.
Yanıp sönen saat ayarına erişmek için
RESET düğmesine (C) kısa süre basınız.
İstenilen saati ayarlamak için halkayı (B)
kullanınız.
Yanıp sönen dakika ayarına erişmek için
RESET düğmesine kısa süre basınız.
İstenilen dakikayı ayarlamak için
halkayı (B) kullanınız.
Ayarları onaylamak için RESET düğmesine
kısaca basınız.
Zamanlayıcıyı devreye sokmak için RESET
düğmesine basınız.

ER 1’i ayarladıktan sonra TIMER 2’ye
niz. Ayarlar aynen TIMER 1’de olduğu gibi
ılır.

Zamanlayıcı-çalıştırmalı ısıtmanın devreden
çıkarılması
Isıtıcıyı ayarlanmış çalışma süresi dolmadan
önce manüel olarak kapatmak için aşağıdakileri
yapınız:
– READ (OKU) düğmesine (A) basınız.
– PARK HEAT TIMER 1’e (veya 2’ye)

gelmek için halkayı (B) kullanınız. ON
yazısı yanıp söner.

– RESET (C) düğmesine basınız. Göstergede
sürekli olarak OFF yazısı görüntülenir ve
ısıtıcı kapatılır.

Direkt başlatma
– DİREKT BAŞLAT’a gelmek için

halkayı (B) kullanınız.
– ON ve OFF seçeneklerine ulaşmak için

RESET düğmesine (C) basınız.
ON’u seçiniz.

Isıtıcı artık 60 dakika çalışacaktır. Motor
soğutucusu yeterli sıcaklığa ulaşır ulaşmaz
yolcu bölmesinin ısıtılmasına başlanacaktır.
Direkt başlatmadan sonra ısıtıcının
devreden çıkarılması
– DİREKT BAŞLAT’a gelmek için

halkayı (B) kullanınız.
– ON ve OFF seçeneklerine ulaşmak için

RESET düğmesine (C) basınız.
– OFF’u seçiniz
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İç donanım

Ön

Ot
Sür
sürü
1.

2.

3.

4.
5.

6.

n koltuk arkalığının indirilmesi
zun yükler için yer kazanmak amacıyla ön
olcu koltuğu sırtı, yatay konumda öne doğru
atlanabilir. Koltuk sırtını aşağıdaki gibi
atırınız:

Koltuğu mümkün olduğunca arkaya doğru
itiniz.
Koltuk sırtını dik konuma ayarlayınız.
Koltuk sırtının arkasındaki mandalları
kaldırınız.
Koltuk sırtını öne doğru yatırınız.
Baş destekleri, torpido gözünün altında
"yerine kilitlenecek" şekilde koltuğu öne
doğru kaydırınız.
koltuklar

urma konumu
ücü ve yolcu koltukları en uygun oturma ve
ş konumlarına ayarlanabilir.
İleri/geri: Direksiyon simidine ve
pedallara olan mesafeyi ayarlamak için
kolu kaldırınız. Konumu değiştirdikten
sonra koltuğun kilitlendiğini kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kenarını kaldırma/
indireme: Yukarı/aşağı pompalayınız.
Koltuğu kaldırma/indirme: Yukarı/aşağı
pompalayınız.
Bel desteği: El çarkını döndürünüz.
Koltuk arkalığı yatıklığı: El çarkını
döndürünüz.
Elektrikli koltuk kontrol paneli
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UYARI!
Sürücü koltuğu konumu kesinlikle aracı
sürerken değil, yola çıkmadan önce
ayarlanmalıdır.
Koltuğun konumuna sabitlendiğini kontrol
ediniz.
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afıza fonksiyonuna sahip koltuk
. Koltuğun ve kapı aynalarının ayarlanması,

program 1
. Koltuğun ve kapı aynalarının ayarlanması,

program 2
. Koltuğun ve kapı aynalarının ayarlanması,

program 3
. Önceden ayarlı konumların hafızaya

saklanması
ç konum hafızada saklanabilir. Koltuğu

yarladıktan sonra, düğmeye (5) basarken
EM düğmesini (8) basılı tutunuz. Daha başka

oltuk ve kapı dikiz aynası ayarları, bellek
üğmeleri (6) ve (7) kullanılarak hafızaya
aydedilebilir.
ktrikli koltuk (isteğe bağlı)
zırlıklar
tuk normal olarak, kontak anahtarı I veya II
umunda iken ayarlanır. Anahtar veya
ktan kumanda ile kapı açıldıktan sonra
dakika içinde de ayarlanabilir. Kapı
alıysa ve kontak anahtarı kontakta değilse
a 0 konumundaysa, ayarlar kapı
atıldıktan sonra 40 saniye içinde yapılabilir.
ktan kumandadaki hafıza fonksiyonu
cın kilidini açmak için kullanılan uzaktan
anda koltuk ayarlarında yapılan

işiklikleri saklamaktadır. Aracın kilidi aynı
ktan kumandayla tekrar açılıp beş dakika
de kapı açıldığında sürücü koltuğu ve kapı
aları kayıtlı pozisyonlara geçer.

Koltuk ayarı
Düğmeler, aşağıdaki ayarları yapmak için
kullanılabilir:
1. Koltuk minderi üstü/altının ön kenarı
2. Koltuk ileri/geri
3. Koltuk yukarı/aşağı
4. Koltuk arkalığı yatıklığı
Koltuk bir seferde bir yöne hareket ettirilebilir.
Elektrikli koltuklar bir cisimle engellendikle-
rinde, devreye giren bir aşırı yük koruma
sistemine sahiptirler. Böyle bir durumda
kontağı kapatınız (anahtar 0 konumunda) ve
koltuğu tekrar kullanmadan önce 20 saniye
bekleyiniz.

H
5

6

7
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koltuklar
ayarlı konumların ayarlanması

tuk duruncaya kadar hafıza
melerinden (5), (6) veya (7) birine basınız
asılı tutunuz. Düğmeyi bırakırsanız,
enlik nedeniyle koltuk derhal durur.
l durdurma
tuk yanlışlıkla hareket etmeye başlarsa,
durmak için düğmelerden birine basınız.

UYARI!
onumu ayarlarken koltuğun önünde,
kasında veya altında herhangi bir engel
mamasını sağlayınız.
rka koltukta oturan yolcuların
kışmamasına dikkat ediniz.
kışma tehlikesini önlemek için, çocukların
ğmelerle oynamalarına izin vermeyiniz.
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İç
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30
•

•

kuma lambaları
kuma lambaları ilgili düğmeye basmak
retiyle açılıp, kapatılabilirler. Yedi kişilik

raçlarda üçüncü koltuk sırası için öngörülmüş
i okuma lambası da düğmelerden birine

asıldığında açılır ya da kapanırlar. Elle
apatılmaları durumu hariç, okuma lambaları
ontağın kapatılmasından 10 dakika sonra
tomatik olarak sönerler.

1

aydınlatma

nel aydınlatma
el aydınlatma, orta düğmeye basarak
reye sokulur ve devre dışı bırakılır. Bu
meye kısa bir basış her durumda genel
ınlatmayı açacak veya kapatacaktır. Genel
ınlatma, motor kapatılınca otomatik olarak1

ıp 30 saniye veya 10 dakika açık kalacaktır.
el aydınlatma aşağıdaki durumlarda açılıp

saniye açık kalır:
Aracın kilidini anahtar ya da uzaktan
kumanda ile dışarıdan açarsanız.
Motoru kapatıp, kontak anahtarını 0
konumuna çevirirseniz.

Genel aydınlatma aşağıdaki durumlarda yanar
ve 10 dakika yanık kalır:
• Kapılardan biri açıksa
• Genel aydınlatma kapatılmamışsa
Genel aydınlatma aşağıdaki durumlarda
kapanır:
• Motor çalıştırıldığında
• Otomobili anahtar ya da uzaktan kumanda

ile dışarıdan kilitlerseniz
Her durumda, düğmeye kısa süre basarak genel
aydınlatma lambasını kapatabilir veya açabi-
lirsiniz.
Elle kapatılması durumu hariç, genel
aydınlatma motorun kapatılmasından 10 dakika
sonra otomatik olarak kapatılır.
Zamanlayıcıyı kapatmak için düğmeye
3 saniyeden uzun basınız. Ardından tekrar
düğmeye kısaca basarsanız, zamanlayıcı yine
devreye girer.
Önceden programlanmış 30 saniye ve
10 dakika süreler değiştirilebilir. Yetkili bir
Volvo servisine baş vurun.

O
O
su
a
ik
b
k
k
o

. İşlev ışığa bağlı olup sadece karanlıkta
aktive olur.
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İç

Ma
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yan

1

aydınlatma

kyaj aynası1
ba, kapak kaldırıldığında otomatik olarak

ar.

. Bazı pazarlarda isteğe bağlıdır.
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kabindeki eşya bölmeleri
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İç
Eş
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

orpido gözü
orpido gözü; Kullanıcı El Kitabı, haritalar,
alemler ve benzin fişleri gibi eşyaları koymak
in kullanılabilir.

aban paspasları (isteğe bağlı)
olvo, aracınız için özel olarak üretilmiş

dilmiş döşeme paspasları sunmaktadır. Bunlar,
rücü tarafındaki pedalların altına

aymayacak ve sıkışmayacak şekilde döşeme
zerindeki klipsler ile gerektiği gibi sabitlen-
elidir.

A
le
ra
ya
B
ke
ba
kabindeki eşya bölmeleri
ya bölmeleri

Eşya bölmesi üçüncü koltuk sırasında.
Yük bölmesi ve bardak tutucu.
Bilet klipsi.
Torpido gözü.
Merkezi konsoldaki eşya tepsisi.
Arka koltuk yolcuları için bardak tutacağı.
Eşya saklama cebi.
Alışveriş torbası tutucusu.

Kalemlik
Merkezi konsolda bir kalem tutacağı vardır.

T
T
k
iç

T
V
e
sü
k
ü
m

UYARI!
ni fren sırasında yaralanmaya yol açabi-
cek sert, keskin veya ağır eşyaların etrafta
sgele bulunmamasına ya da çıkıntı
pmamasına dikkat ediniz.

üyük ve ağır eşyalar her zaman emniyet
meriyle veya yük tespit kayışları ile
ğlanmalıdır.
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Elb
Elb

rka koltuk yolcuları için küllük/
işe tutacağı
çmak için iç parçanın alt kenarını çekiniz.
ardak tutacağının iç parçası çıkarılabilir: İki
lipsi çıkardığınızda bardak tutacağı büyük
şeler için de kullanılabilir.
ise askısı
ise askısı, sadece hafif giysiler içindir.

Arka koltuk yolcuları için küllük
(isteğe bağlı)
Küllüğü açmak için üst kenarını dışarı doğru
çekiniz.
Boşaltmak için:
– Küllüğü açınız.
– Kapağı dışarı doğru bastırınız ve arkaya

eğiniz.
– Ve kaldırıp, dışarı çekiniz.

A
ş
A
B
k
şi
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İç

Eş
(ye
Bu
kul

ardak tutacağı
n koltuk yolcuları için bardak tutacağı.

üllük (isteğe bağlı)
üllüğü boşaltmak için dışarıya doğru çekiniz.
kabindeki eşya bölmeleri

ya bölmesi ve bardak tutacağı
di kişilik araçlarda)
eşya bölmesi CD’ler, kitaplar vs. için
lanılabilir.

Merkezi konsoldaki eşya tepsisi
Merkezi konsolda örneğin yiyecek ve içecekler
için kullanılabilecek bir tepsi bulunmaktadır.
Kol dayama yeri arkaya katlandığında arka
koltuk yolcuları için bir "masa" oluşur.

B
Ö

K
K
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İç donanım

Üç
bö
Bu
için
üncü koltuk sırasındaki eşya
lmesi (yedi kişilik araçlarda)
eşya bölmesi kalem vs. gibi küçük parçalar
kullanılabilir.



UO

İç donanım

Ar
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Oto
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Kol
aya

erkezi konsolun arka kısmını
ökmek
inci sıradaki orta koltuğu öne kaydırmadan

nce, merkezi konsolun çıkarılması gereklidir.
Merkezi konsolun arka kısmını mandalı
yukarıda gösterildiği gibi doğruca dışarıya
çekerek çıkartınız.
Ardından konsolu çekip, alınız.
ka koltuk

ka koltuklar – ikici sıra
di kişilik araçlarda)
mobile girebilmek için koltuk sırtlığının
irilmesi
alığı ileriye doğru iterken, tutamağı (1)
ırınız. Koltuğu orijinal konumuna getirmek
tersini yapmayınız.

ltuğun ayarlanması ön - arka
tuğu öne ya da arkaya hareket ettirmek için
r kolunu (2) yukarı kaldırınız.

Kayar koltuk (yedi kişilik
araçlarda)
İkinci sıradaki orta koltuk diğer koltuklardan
daha öne kaydırılabilir. Koltuğu tamamen öne
kaydırmak suretiyle, bütünleşik çocuk
minderinde oturan bir çocuk ile ön koltukta
oturanlar arasında daha iyi temas kurulabilmesi
sağlanır.
Koltuğu öne ya da arkaya hareket ettirmek için
ayar kolunu (A) yukarı kaldırınız.

M
s
İk
ö
–

–
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2

A
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Ba
Ort
aya
edil
serb
şek
Baş
unu
şlık, arak koltuk – orta koltuk
a koltuk baş desteği dört ayrı yüksekliğe
rlanabilir. Baş desteğini kaydırarak arzu
en yüksekliğe kaldırınız. İndirmek için ise
est bırakma düğmesine basınız. Ayrıca

le de bakınız.
desteğinin tamamen çıkarılamayacağını

tmayınız!

UYARI!
En alt pozisyon sadece arkalık katlanacağı
zaman veya bu koltukta kimse
oturmadığında kullanılmalıdır.
İkinci ve üçüncü sıralarda arkalıkları
kaldırdıktan sonra, yerlerine kilitlendikle-
rinden emin olmak önemlidir. Aksi takdirde,
koltukların koruyucu sistemi bozulabilir.
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Ba

Ba
iki
–

–
–

çüncü sıradaki koltukların tekrar
erleştirilmeleri

Koltuk sırtını normal konuma kaldırınız.
Halkaları tutunuz ve bir tık sesi duyana
kadar koltuk minderini dışarı çekiniz.
Baş desteğini yükseltiniz.

rtık koltuk kullanıma hazırdır.

G
de
sı
gaj

gaj bölmesinin büyütülmesi –
nci koltuk sırası
Koltukları en arka konumlarına ayarlayınız
(yalnız yedi kişilik araçlarda).
Baş desteğini alçaltınız.
Mandalı (1) açınız ve koltuk sırtını
yatırınız. Aşağı bastırarak koltuğu yatırılmış
konumda kilitleyiniz.

Bagaj bölümünün büyütülmesi –
üçüncü koltuk sırası (yedi kişilik
araçlarda)
Arka koltukları giriş/çıkış konumuna itiniz,
bkz. sayfa 82.
1. Tutamağı yukarıya kaldırınız.
2. Koltuk minderini en arka konumuna

kaydırınız. Koltuk sırtı yatırılırken
parçaların zarar görmesini önlemek için
sağ ve sol yük halkalarını içeri katlayınız.

3. Koltuk sırtını yatırınız (koltuk sırtı
yatırıldığında baş desteği otomatik olarak
içeri katlanır).

Ü
y
–
–

–
A

UYARI!
üvenlik nedeniyle, ikinci sıradaki dış baş
stekleri indirilmiş durumdayken üçüncü

radaki koltuklara oturulmamalıdır.

1
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UYARI!
racın sürüş özellikleri, boş ağırlığına ve ne
dar yük yüklendiğine bağlı olarak değişir.

UYARI!

sla koltuk sırtının üzerinden geçecek
kilde yükleme yapmayınız. Aksi taktirde
i bir fren ya da çarpışma esnasında yük
e fırlatılabilir ve sizin ve yolcuların
ralanmasına yol açabilir. Hiçbir zaman
kü sağlam şekilde güvenceye almayı
ağlamayı) unutmayınız.
rka koltuk sırtı yatırılmışsa, arka koltuk
mlarının üst kenarlarının 50 mm altından
ha yükseğe yükleme yapmayınız.

amdan içeri doğru 10 cm boşluk
rakmaya dikkat ediniz. Aksi taktirde tavan
plamasının içindeki hava perdesi gereken
rumayı sağlayamayabilir.

ükü daima bağlayınız. Aksi taktirde sert
en yapıldığında yük kayabilir ve
ralanmaya neden olabilir.
zun parçaları yüklerken ve boşaltırken
otoru kapatınız ve el frenini çekiniz! Aksi
ktirde uzun yük kaza ile vites koluna ya da
tes seçme koluna çarpıp, vitesin
kılmasına ve otomobilin hareket etmesine
l açabilir.
nel
miktarı, takılmış olan herhangi bir

esuar dahil olmak üzere, otomobilin toplam
ağırlığına bağlıdır. Boş ağırlık, sürücüyü,

0 dolu yakıt deposunun ve yıkayıcı sıvısı ve
utma sıvısı gibi çeşitli sıvıların ağırlığını
ir. Monte edilmiş olan aksesuarlar, yani
me çubuğu, yük taşıyıcı, tavan kutusu vs.
ağırlığa dahil edilir.
mobilin yük taşıma kapasitesi, yolcuların
ısı ve ağırlıklarıyla düşer.

gaj bölmesinin yüklenmesi
niyet kemerleri ve hava yastıkları sürücüyü
olcuları, özellikle ön taraftan çarpmalara
şı önemli ölçüde korurlar. Bununla beraber
adan yaralanma tehlikesine karşı da
uyucu önlem almayı unutmamalısınız.
leme yaparken gereken şekilde

bağlanmamış ya da yanlış yüklenmiş eşyaların
bir kaza ya da ani fren durumunda bagaj
bölmesinden öne doğru fırlatılıp, ciddi yaralan-
malara yol açabileceğini aklınızdan
çıkarmayınız.
20 kg ağırlığında bir nesnenin 50 km/saat’lik bir
hızda vuku bulan önden bir çarpışmadaki darbe
ağırlığının 1000 kg olacağını göz önünde
bulundurun.
Yükleme yaparken aşağıdaki hususları göz
önünde bulundurun:
• Çok ağır yükleri ön koltukların üzerine

koymayınız. Aksi taktirde yatırılan koltuk
sırtının üzerine çok fazla yük binebilir.

• Yükü koltuk sırtının yanına yerleştiriniz.
• Ağır yükleri mümkün olduğu kadar alta

yerleştiriniz.
• Geniş yükleri, koltuk sırtındaki bölmenin

her iki tarafına gelecek şekilde yerleştiriniz.
• Keskin kenarların üzerine yumuşak bir şey

sarınız.
• Yükü mevcut kayışlarla otomobildeki

bağlama halkalarına tespit ediniz.
• Yük filesi kullanmadan asla koltuk sırtını

aşacak şekilde yükleme yapmayınız.
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adece yedi koltuklu araçlar için geçerlidir:
Bağlarken filenin yan panelin kol dayama
yerinin önünde kalmasına dikkat ediniz.
Tespit kayışlarını kullanarak emniyet ağını
gerin.
gaj

niyet ağı
niyet ağı bagajların ve yüklerin ani fren
asında yolcu kabininin içine doğru
tılmalarını önler.
kuvvetli bir naylon kumaştan yapılmış

p, iki şekilde tespit edilebilir.
Arka koltuk sırtının arkasına
Arka koltuk yatırılmışsa, ön koltukların
arkasına.

Emniyet ağının takılması
Otomobil bir gizlilik paneli ile donatılmışsa,
emniyet ağı takılmadan önce bu panel sökül-
melidir.
– Üst çubuğu ön ya da arka tavan bağlantı

elemanına geçirin.
– Çubuğun diğer ucunu diğer taraftaki tavan

bağlantı elemanına takınız.
– Emniyet ağı arka tavan bağlantı

elemanlarına takılmışsa, filenin tespit
kayışlarını döşemedeki halkalara
bağlayınız.
File ön tavan bağlantı elemanlarına
takılmışsa, koltuk rayındaki halkaları
kullanınız.

S
–

–
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Em
Em
döş
araç
Em
bas

Koruyucu ızgaranın montaj elemanlarından
birini ikinci koltuk sırasının arkasında, arka
kapının üstünde yer alan braketine takınız.
Koruyucu ızgara montaj elemanını braketin
ön konumuna kaydırınız.
Diğer koruyucu ızgara montaj elemanını dış
arka kapının üst tarafında yer alan braketine
yerleştiriniz ve ön konuma kaydırınız.
Bağlantı mesnedini şekilde gösterildiği gibi
alt taraftan koruyucu ızgaranın alt çerçeve-
sinin içinden içeri geçirin.
Yayı bağlantımesnedine takınız ve düğmeyi
vidalayınız.

E
m
ka
di
Z

niyet ağının katlanması
niyet ağı katlanıp, bagaj bölmesi
emesine yerleştirilebilir (beş kişilik
larda).

niyet ağı menteşelerindeki düğmelere (1)
arak, menteşeleri açınız ve fileyi katlayınız.

Çelik güvenlik ızgarası (isteğe bağlı)
Bagaj bölmesindeki koruyucu ızgara sert bir
fren esnasında yüklerin ya da hayvanların yolcu
kabininin içine doğru fırlatılmalarını önler.
Güvenlik nedeniyle koruyucu ızgara daima
takılı ve gereken şekilde güvenceye alınmış
olmalıdır.
Koruyucu ızgarayı aşağıdaki şekilde takınız:
– Koruyucu ızgarayı yükleme kapağı

açıklığından ya da arka kapı aralıklarından
birinden içeri koyunuz (gerekirse ikinci
sıradaki koltukları yatırınız).

–

–

–

–

–

UYARI!
mniyet ağının üst bağlantılarının doğru
onte edilmiş olmalarına ve tespit
yışlarının güvenli şekilde sıkıştırılmasına
kkat ediniz.
arar görmüş ağ kullanmayınız.

1
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Ba
–
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–

k kapağı, (isteğe bağlı, 7 koltuklu
çlar)

lilik panelini dışarı çekiniz, yükün
rinden geçirin ve bagaj bölmesinin arka
melerindeki deliklerin içine takınız.
lilik panelinin çıkarılması
lilik panelinin uç parçalarını içeri bastırınız,
arı çekiniz ve bırakınız. Takarken ise,

lilik panelinin uç parçalarını tutacaklarının
e bastırınız.

Y
ko
ta
sı

UYARI!
ük kapağının üzerine bir şey koymayınız.
ksi taktirde frenleme ya da ani manevra-
rda yolcuların yaralanmasına neden olabi-
rler.
gaj
Bağlantı mesnedi kancasını yük tespit
elemanına takınız ve bağlantı mesnedi, yük
tespit elemanını kavrayana kadar düğmeyi
sıkıştırınız.
Aynı işlemi diğer tarafta tekrarlayınız.
Her iki bağlantı mesnedini münavebe ile
sıkıştırınız.
Düğmelerin üzerinde açıkta duran vida
dişlerinin üzerine koruyucu kapakları
takınız.

Bagaj bölmesindeki elektrik soketi
Soketi kullanmak için kapağı aşağı kaydırınız.
Soket, kontağın açık ya da kapalı olmasından
bağımsız olarak çalışır.
Kontak kapanırsa ve 0,1 A’den fazla kullanan
bir güç tüketicisi elektrik soketine bağlıysa,
ekranda bir uyarı mesajı görülür.
Akünün boşalması tehlikesi nedeniyle, kontak
kapalıyken elektrik soketini kullanmayınız.

Yü
ara
Giz
üze
dik
Giz
Giz
yuk
giz
için

UYARI!
edi kişilik araçlarda: İkinci sıradaki
ltukların arkasına koruyucu ızgara

kılmışsa, güvenlik nedeniyle üçüncü
radaki koltuklara oturulmamalıdır.

Y
A
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Alı
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agaj bölmesi döşemesinin içindeki
ölme (yedi kişilik araçlarda)

Döşemedeki kapağı kaldırınız.
raçta bir alış veriş torbası tutucusu varsa:

Üst döşeme kapağını kaldırınız, alışveriş
torbası tespit kayışlarını gevşetiniz ve alt
döşeme kapağını kaldırınız.

öşemedeki bölmenin içinde aşağıdaki
arçalar bulunur:

Alet kutusu
Kriko
Üçgen reflektör, bkz. sayfa 143
İlk yardım kiti

İKKAT! İlk yardım kitinin bazı parçalarının
ullanma süresi dolabilir ve bu tarihten önce
eğiştirilmelidir.

Önemli!
Minderlerin katlandığı bölgeye bir şey
koymamanız gerektiğini unutmayınız.
Minderler ve koltuk mekanizmaları hasar
görebilir.
şveriş torbası tutucusu
aj kapağını açınız. Gerdirme kuşakları veya
cularını kullanarak alış veriş torbalarını asın
a tutturun.

1. Beş kişilik araçlar 2. Yedi kişilik araçlar

Bagaj bölmesi döşemesinin içindeki
bölme (beş kişilik araçlarda)
– Bagaj bölmesi döşemesindeki mandalı

kaldırınız.
Araçta bir alış veriş torbası tutucusu varsa:
– Döşeme mandalını kaldırınız ve alışveriş

torbası tutucusu tespit şeritlerini gevşetiniz.
Döşemedeki bölmenin içinde aşağıdaki
parçalar bulunur:
• Üçgen refkeltör (bazı pazarlarda)
• Alet kutusu
• İlk yardım kiti (bazı pazarlar)
• Kriko (alternatif yer)
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An
alıştırılabilmesi için anahtarın ve kodun doğru
lması gereklidir.
ontak anahtarları ve elektronik
mobilizer

ontak anahtarı, aynı anahtarlığa başka
nahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
sılmamalıdır. Elektronik immobilizer kazayla
evreye girerek aracın çalışmasını engelleye-
ilir.
ahtarlar ve uzaktan kumandalar
1. Ana anahtar

Bu anahtar bütün kilitleri açar.
2. Servis anahtarı*

Ön kapı, kontak kilidi ve direksiyon
simidi kilidi anahtarı.

*: yalnız bazı pazarlarda

Anahtarlar – Immobilizer
Otomobiliniz iki ana anahtar ve bir servis
anahtarı ile teslim edilir. Ana anahtarlardan biri
katlanabilir ve bütünleşik bir uzaktan kumanda
ile donatılmıştır.
Anahtarlardan birini kaybederseniz, diğer
bütün anahtarları yetkili bir Volvo servisine
götürmelisiniz. Hırsızlığın önlenmesi amacıyla
kaybedilen anahtarın kodu sistemden silinir.
Aynı zamanda diğer anahtarların da sistemde
yeniden kodlanması gerekir.
Mekanik anahtar kodları anahtarla beraber
verilen ayrı bir etiketin üzerinde yazılıdır.
Etiketi güvenli bir yerde saklayınız. Anahtar
ısmarlamanız gerektiğinde bu etiketi Volvo
bayiinize saklayınız. En fazla altı uzaktan
kumanda/anahtar programlanabilir ve
kullanılabilir.
İmmobilizer
Anahtarlar kodlu elektronik yongalarla
donatılmıştır. Bu kod kontaktaki okuyucunun
kodu ile aynı olmalıdır. Otomobilin
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uz
Kil
–

Yü
–

nahtarın katlanması/açılması
nahtarı katlamak için, 6 düğmesine basarak,

nahtar kısmını anahtarlığın içine katlayınız.
üğmeye bir kez basıldığında anahtar otomatik
larak açılır.
Kilit açma
Yükleme kapağını açınız.
Alarm işlevi
Yaklaşma ışığı
Kilitler
Anahtarın kapatılması/açılması

aktan kumanda fonksiyonları
it açma
Tüm kapıları, yükleme kapağını ve yakıt
doldurma kapağını açmak için (1)
düğmesine basınız.
kleme kapağı
Yalnız yükleme kapağının kilidini açmak
için (2) düğmesine basınız.

Alarm işlevi
Alarm fonksiyonu, acil durumda dikkat çekmek
için kullanılabilir. Kırmızı düğme (3) en az 3
saniye süre ile basılı tutulursa veya kısa bir süre
içinde iki kez arka arkaya basılırsa, dönüş
sinyalleri çalışır ve korna çalmaya başlar.
Alarm, 25 saniye sonra otomatik olarak veya
uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir
düğmeye basılarak devreden çıkarılır.
Yaklaşma ışığı
Otomobilinize yaklaşırken aşağıdakileri
yapınız:
– Uzaktan kumandadaki sarı (4) düğmeye

basınız.
İç aydınlatma, park lambaları, plaka ışığı, kapı
dikiz aynası lambaları (isteğe bağlı) yanacak ve
30, 60 veya 90 saniye yanık kalır. Yetkili Volvo
atölyesi, aracınız için uygun bir zaman ayarı
seçecektir.
Güvenli eve gidiş ışıklandırmasını kapatmak
için:
– Yeniden sarı düğmeye basınız.
Kilitleme
Tüm kapıları, yükleme kapağını ve yakıt
doldurma kapağı 5 düğmesi ile kapatılır. Yakıt
doldurma kapağı için yaklaşık 10 dakikalık bir
gecikme süresi vardır.
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değ
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nahtarlar ve uzaktan kumandalar

aktan kumanda pilinin
iştirilmesi

itler uzaktan kumanda sinyalinin normal
klıktan verilmesine rağmen, sık sık
siyon göstermemeye başlarsa, pilin

iştirilmesi gerekir.
Kapağı küçük bir tornavida ile arka
kenarından dikkatlice kaldırarak çıkarınız.
Pili (CR 2032 tipi, 3 V) değiştiriniz; artı uç
yukarı dönük olmalıdır. Pile ve temas
yüzeylerine parmaklarınızla dokunmaktan
kaçınınız.
Kapağı yerine takınız. Su girmesini
önlemek için, lastik contanın sağlam

oturmasına ve zarar görmemesine dikkat
ediniz.

– Pilin çevreye zarar vermeyecek şekilde yok
edilmesi için eski pili Volvo servisine iade
ediniz.
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Ki

Ar
açı
Ana
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ayn
kap
çalı
Ara
açıl
mes

racın içeriden kilitlenmesi ve
çılması
apı panelindeki kumanda kullanılarak aynı

nda tüm kapılar ve yükleme kapağı kilitlenip
çılabilirler.
aveten, her kapı, kilit düğmesi ile kilitlenebilir
e kapı kolu kullanılarak kapı açılmak suretiyle
ilit açılabilir.
ukarıda belirtilenler, aracınızı dışarıdan kilit-
mediyseniz geçerlidir!
litleme ve açma

acın dışarıdan kilitlenmesi ve
lması
anahtar ya da uzaktan kumandası

lanılarak, tüm kapılar ve yükleme kapağı
ı anda – dışarıdan – kilitlenebilir. Bu modda,
ılardaki kilit düğmeleri ile iç kapı kolları
şmaz.
ç kilitli değilse, yakıt kapağı kanadı
abilir. Kapak kanadı kilidi aracın kilitlen-
inden sonra da 10 dakika açık kalır.

Tekrar otomatik kilitleme
Uzaktan kumandayla kilitlerin dışarıdan
açılmasından itibaren iki dakika içinde
kapıların veya yükleme kapağının açılmaması
durumunda bütün kilitler otomatik olarak
yeniden kilitlenecektir. Bu fonksiyon, araç
sahibinin aracını kilitlemeden yanlışlıkla
bırakmasını engeller.
Alarm ile donatılmış araçlar için, bkz. sayfa 99.

Otomatik kilitleme (isteğe bağlı)
Araç hızı 7 km/h değerini aştığında, kapılar
otomatik olarak kilitlenir ve kapı içerinden veya
merkezi kilit düğmesi kullanılarak açılıncaya
kadar kilitli kalır. A

a
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Ki

To
Tor
açıl
kul

İKKAT! Yükleme kapağının kilidini açmak
in bu düğmeyi kullanır, fakat yükleme
apağını açmazsanız, yükleme kapağı iki
akika sonraki otomatik olarak tekrar kilitlenir.

eadlock güvenlik kilidi
nksiyonu1

racınız, kapılar kilitlendiğinde içeriden
çılamayacak biçimde aracın kilitlenebileceği
zel bir deadlock güvenlik kilidi fonksiyonuna
hiptir.
eadlock güvenlik kilidi fonksiyonu, yalnızca
rücü kapısı dışarıdan anahtarla veya uzaktan

umandayla kilitlendiğinde devreye girer.
eadlock güvenlik kilidi fonksiyonunun
evreye sokulabilmesi için bütün kapıların
apatılması gerekir. Bu işlemden sonra
apıların içeriden açılması mümkün değildir.
raç dışarıdan ancak sürücü kapısından veya
zaktan kumandayla açılabilir.
eadlock güvenlik kilitleri, kapıların kilitlen-
esinden sonra 25 saniyelik bir gecikme ile

evreye girer.

1. Bazı ülkeler
litleme ve açma

rpido gözünün kilitlenmesi
pido gözü yalnız ana anahtarla kilitlenebilir/
abilir – bu amaçla servis anahtarı
lanılamaz.

Yükleme kapağının uzaktan
kumandayla kilitlenmesi/açılması
Yalnız yükleme kapağının kilidini açmak için
aşağıdaki gibi hareket ediniz:
– Uzaktan kumandadaki düğmeye (şekle

bakınız) 3 saniye içinde yavaşça iki defa
basınız.

– Yükleme kapağını kapattığınızda bütün
kapılar kilitli durumdaysa, yükleme kapağı
kilitlenmez ve alarmı da kurulmaz. Diğer
kapılar ise alarmları kurulu olarak kilitli
kalır.

– Alarmın kurulması ve kapandığında yalnız
yükleme kapağının kilitlenmesi için LOCK
düğmesine tekrar basınız.
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De
det
dış
Diğ
oto
kap
emn
–

–
Ara
dete
say
Düğ
uza
adlock güvenlik kilitlerinin ve
ektörlerin geçici olarak devre
ı bırakılması
er yolcular örneğin feribotla gidilirken
mobilin içinde kalmayı tercih ederlerse ve
ıların dışarıdan kilitlenmesi istenirse,
iyet kilidi devre dışı bırakılabilir.

Anahtarı kontağa sokun, II konumuna ve
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
Düğmeye basınız (şekle bakınız).
ç bir alarma sahipse, hareket ve yana yatma
ktörleri de devreden çıkarılır. Bkz.

fa 99.
medeki LED, aracınızı anahtar veya

ktan kumandayla kilitleyene kadar yanar.

Anahtar kontak anahtarında kaldığı sürece
ekranda bir mesaj görüntülenir. Kontağın bir
sonraki açılışında sensörler tekrar aktive edile-
ceklerdir.

UYARI!
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonunu ilk
kez devre dışı bırakmadan önce aracın
içinde kimsenin kalmasına izin vermeyiniz.
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Ço

Me
ark
Çoc
kap
kap
lard
kap
çev
dev
kon
1.
2.

lektrikli çocuk emniyet kilitleri –
rka kapılar (bazı pazarlarda isteğe
ağlı olarak)
rka kapılardaki çocuk güvenlik kilitlerini
evreye sokmak veya devreden çıkarmak için
erkezi konsoldaki düğmeyi kullanınız.
ontak anahtarı I veya II konumunda
lmalıdır. Çocuk güvenlik kilidi devreye
kulduğunda, düğmedeki LED yanar. Çocuk

üvenlik kilidini devreye soktuğunuzda veya
evreden çıkardığınızda ekranda bir mesaj
örüntülenir.
İKKAT! Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri
evrede olduğu sürece arka kapılar içeriden
çılamaz.
cuk güvenlik kilitleri

kanik çocuk güvenlik kilitleri –
a kapılar ve yükleme kapağı
uk güvenlik kilitlerinin kumandaları arka
ıların arka kenarlarında ve yükleme
ağının alt kenarında yer alır (bazı pazar-
a). Kumandalar ancak kapı ya da yükleme
ağı açıkken kullanılabilir. Kumandayı
irmek ve bu şekilde çocuk güvenlik kilidini
reye sokmak ya da devre dışı etmek için
tak anahtarını kullanınız.
Kapı içeriden açılabilir.
Kapı içeriden açılamaz.
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O UYARI!
Çocuk güvenlik kilitleri etkinken, bir kaza
halinde arka koltuk yolcularının arka
kapıları içeriden açamayacaklarını
unutmayınız. Bu nedenle sürüş esnasında
kapıları kilitli tutmayınız. Bu sayede bir
kaza anında kurtarıcıların aracın içine çabuk
girebilmeleri sağlanır.
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etektörlerin ve deadlock güvenlik
ilitlerinin geçici olarak devre dışı
ırakılması
larmın istenmeden devreye sokulmasını
nlemek için -örneğin otomobilin içinde bir
öpek bırakıldığında ya da feribota
inildiğinde- hareket ve eğiklik sensörleri
eçici olarak devre dışı edilebilirler.

Anahtarı kontağa sokun, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
Düğmeye basınız.

racınızı anahtar veya uzaktan kumandayla
ilitleyene kadar düğmedeki LED yanar.
arm (isteğe bağlı)
rm devreye girdiğinde sürekli olarak tüm
m noktalarını izler. Alarm aşağıdaki durum-
a harekete geçer:

Motor kaputu açıldığında
Bagaj kapağı açıldığında
Bir yan kapı açıldığında
Kontak, onaylanmamış bir anahtarla
açılmak istendiğinde veya zorlandığında
Yolcu kabininde bir hareket algılandığında
Otomobil kaldırıldığında ya da çekildiğinde
(eğiklik detektörü takılmışsa – isteğe bağlı)
Akü kablosu söküldüğünde
Sirenin bağlantılarını sökmeye çalışan
olursa.

rmın devreye sokulması
ktan kumandadaki LOCK düğmesine
ınız. Otomobilin sinyal lambaları uzun bir
ıp sönme ile alarmın kurulduğunu ve bütün
ıların kapalı olduğunu teyit eder.

rmın devreden çıkarılması
ktan kumandadaki UNLOCK düğmesine
ınız. Otomobilin sinyal lambaları iki defa
yanıp sönerek, alarmın devre dışı edildiğini

t ederler.

Alarmın otomatik olarak devreye
sokulması
Uzaktan kumandayla kilitlerin dışarıdan açılıp,
alarmın devre dışı edilmesinden itibaren geçen
iki dakika içinde kapıların veya bagaj kapağının
açılmaması durumunda, alarm otomatik olarak
tekrar devreye sokulur. Aynı anda bütün kilitler
de otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Bu
fonksiyon, kilitlemeden ve alarmı kurmadan
aracı bırakıp gitmenizi önler.
Alarmın otomatik olarak devreye sokulması
Bazı ülkelerde (ör. Belçika, İsrail) sürücü kapısı
açılmış ve daha sonra kapatılmışsa ve buna
karşın araç tekrar kilitlenmemişse, alarm belirli
bir gecikmeden sonra yeniden devreye girer.

Çalan alarmın devreden çıkarılması
Alarm çalışırsa ve alarmı devre dışı bırakmak
isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki
UNLOCK düğmesine basınız. Sinyal
lambalarının iki kez kısa yanıp sönmesiyle bir
onay sinyali verilir.

Alarm sinyalleri
Yedek bir aküden beslenen bir siren tarafından
sesli bir sinyal verilir. Her alarm sinyali 25
saniye devam eder.
Alarm çalışmaya başladığında tüm sinyal
lambaları 5 dakika boyunca veya yukarıda
belirtilen şekilde devre dışı bırakılıncaya kadar
yanıp söner.
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larm sistemi doğru çalışmıyorsa, aracınızı
etkili Volvo sevisine kontrol ettiriniz.

UYARI!
Alarm sistemi elemanlarını onarmaya veya
üzerlerinde değişiklik yapmaya
kalkmayınız. Böyle girişimler sonucunda
sigorta koşullarını ihlal edebilirsiniz.
arm (isteğe bağlı)
htar kontağın içinde kaldığı sürece ekranda

mesaj görüntülenir. Bu geçici devre dışı
e, kontağı bir sonraki açışınızda sona erer.
cınız deadlock güvenlik kilidi sistemine
ipse, aynı zamanda bunlar da yeniden
reye girer. Bkz. sayfa 96.

Ön paneldeki alarm LED’i
Ön panelin üst tarafında yer alan (şekle bakınız)
bir alarm LED’i alarm sisteminin durumunu
belirtir:
• Lamba yanmadığında: Alarm devrede

değildir.
• Lamba saniyede bir yanıp sönüyor: Alarm

devrededir.
• Alarmın devre dışı bırakılmasından sonra

ve kontağın açılmasından önce, lamba hızlı
hızlı yanıp söndüğünde: Alarm çalışmaya
başlamıştır.

• Alarm sisteminde bir arıza varsa, gösterge
ekranında bir mesaj görüntülenir.
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uyun içinden geçme
tomobil derinliği 48 cm’den fazla olmayan
ların içinden geçebilir.
İKKAT! Suyun daha derin olması, diferan-
yele ve şanzımana su girmesine yol açabilir.
u durum yağın yağlama kapasitesini azaltır ve
stemin ömrünü kısaltır.
ığ suların içinden geçerken aracı yavaş
rünüz ve durmayınız. Suyun içinden

eçtikten sonra fren pedalına hafifçe basınız ve
enin çalışmasını kontrol ediniz. Su, çamur ve
enzerleri fren balatalarını ıslatabilir ve fren
tkisini geciktirebilirler.
u ya da çamurun içinden sürdükten sonra
lektrikli motor ısıtıcısının ve römork
ağlamasının kontaklarını temizleyiniz.
İKKAT! Otomobili suyun kapı eşiğini
eçecek kadar yüksek olduğu yerlerde uzun
re bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik

evreleri arızalanabilir.
nel
onomik sürüş
nomik sürüş tedbirli davranarak ve sürüş
nizle hızınızı mevcut duruma uyarlayarak
çekleştirilir.
ğıdakileri aklınızdan çıkarmayınız:

Motoru mümkün olan en kısa sürede
çalışma sıcaklığına getiriniz! Başka bir
deyişle, motorun rölantide çalışmasına izin
vermeden, en kısa sürede düşük devirle
aracı sürmeye başlayınız.
Soğuk motor, sıcak motora göre daha fazla
yakıt harcar.
Motorun gerekli çalışma sıcaklığına
erişemeyeceği kadar kısa mesafelerde
aracınızı kullanmaktan kaçınınız.
Yumuşak sürünüz! Gereksiz ani hızlanma
ve frenlerden kaçınınız.
Aracınızı gereksiz ağır yükle
kullanmayınız.
Yol açık ve kuruyken kar lastikleri
kullanmayınız.
İhtiyaç duymadığınız zaman port bagajı
sökünüz.
Yan camları gerekmediği sürece açmayınız.

ni aracınız – kaygan yol yüzeyi
gan yüzeyli yollarda düz vitesli araç kullan-
la otomatik vitesli araç kullanmak arasında
vardır. Yeni aracınızın verebileceği

tepkileri ölçmek için kontrollü şartlarda
deneme sürüşleri yapınız.

Kaba yollarda sürüş
Volvo XC90 esas itibariyle normal yollarda
sürülmek üzere geliştirilmiştir, bununla beraber
düz olmayan kaba yüzeyli yollarda da iyi sürüş
özelliklerine sahiptir. Otomobilinizin ömrünü
uzatmak için aşağıdaki hususları aklınızdan
çıkarmayınız:
• Kaba yüzeyli yollarda otomobilin alt

gövdesine zarar vermemek için yavaş
gidiniz.

• Zemin gevşek ise ya da kuru kum veya
kardan oluşuyorsa, kaymayı önlemek için
otomobilin daima hareket halinde olmasına
bakınız ve vites değiştirmekten kaçınınız.
Otomobili durdurmayınız.

• Yol çok dik ise ve devrilme tehlikesi varsa,
asla otomobili döndürmeye kalkmayınız.
Arka taraf aşağıda olacak şekilde geri
dönün. Otomobili bir meyil boyunca çapraz
olarak sürmeyiniz. Meyil doğrultusunda
sürünüz.

DİKKAT! Yakıt seviyesi düşükse, dik
yokuşlarda sürmekten kaçınınız. Motora yeterli
yakıt gitmezse, katalitik konvertör hasar
görebilir. Son derece dik yokuşlarda sürerken,
bozulma riskinden kaçınmak için, deponun
yarıdan fazla dolu olmasını sağlayınız.
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Hava dolaşımını ön cam ile döşeme
arasında dolaştırınız ve fanı yüksek hızda
çalıştırınız.
üye aşırı yük yüklemeyiniz
cın elektriksel fonksiyonları aküyü
işken derecelerde zorlarlar. Motor
alıyken, kontak anahtarını II konumunda
kmaktan kaçınınız. Daha az güç

lanıldığından, bunun yerine I konumunu
lanınız. Kontak anahtarı çıkarılmış olsa bile
aj bölmesindeki 12 volt’luk soket elektrik
rjisi sağlar.
ukça fazla güç kullanan fonksiyonlara
ekler:
Havalandırma fanı
Ön cam silecekleri
Müzik sistemi
Park lambaları
ıca, elektrik sistemine yükleme yapan farklı
esuarlara da dikkat ediniz. Motor
alıyken, fazla akım tüketen işlevleri
lanmayınız. Akü voltajı düşükse kombine
terge panelindeki ekranda bir metin görülür

otor çalışıncaya kadar orada kalır. Enerji
rrufu işlevi, bazı işlevleri kapatır veya akü
rindeki yükü azaltır, ör. havalandırma fanı
nı düşürmek ve müzik sistemini kapatmak
uyla.
durumda motoru çalıştırarak aküyü şarj
iz.

Motorun ve soğutma sisteminin
aşırı ısınmasına izin vermeyiniz.
Dağlık bir arazide ya da ağır yükle özellikle
sıcak havalarda sürmek gibi belirli şartlar
altında motorun ve soğutma sisteminin aşırı
ısınma riski vardır.
Soğutma sisteminin aşırı ısınmasını önlemek
için:
• Uzun bir yokuşu römorkla çıkıyorsanız

düşük hızlarda sürünüz.
• Araç zor koşullarda kullanılmışsa, durur

durmaz motoru kapatmayınız.
• Aşırı yüksek sıcaklıklarda aracınızı

kullanırken ızgaranın önündeki yardımcı
lambaları çıkarınız.

Motorun aşırı ısınmasını engellemek için:
Dağlık arazide aracınızı römork veya karavanla
birlikte kullanıyorsanız 4500 rpm’nin
üzerindeki motor hızlarına çıkmayınız. Yağ
sıcaklığı çok artabilir.

Aracı bagaj kapağı açık şekilde
sürmeyiniz!
Bagaj kapağı açık şekilde sürerseniz, belirli
egzoz gazları ve zehirli karbon monoksit gazı
bagaj bölmesi yoluyla yolcu kabinine girebilir.
Bagaj kapağı açık şekilde kısa bir mesafe
gitmeniz gerekiyorsa, aşağıdakileri yapınız:
• Bütün camları kapatınız.

•
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evsimlerde kış dereceli özel yakıt kullanmaya
ikkat ediniz.
kıt alma

kıt kapağı kanadının açılması
ç kilitli değilse, yakıt kapağı kanadı
abilir.
KAT! Doldurma kapağı otomobilin kilit-
esinden sonraki on dakika içinde açık

r. Ardından otomatik olarak kilitlenir.

kıt doldurma kapağı
ıt deposu kapağı sağ arka çamurluğun

rindeki kapak kanadının altındadır.
rı sıcak havalarda yakıt deposunda aşırı
ınç oluşabilir. Yakıt deposu kapağını
aşça açınız. Yakıt tankını aşırı
durmayınız. Pompa tabancasının bir defadan
a otomatik olarak atmasına izin vermeyiniz!

Fazla yakıt sıcak havalarda deponun taşmasına
neden olabilir!
Yakıt aldıktan sonra depo kapağını yerleştiriniz
ve bir veya daha fazla tık sesi duyana kadar
kapağı çeviriniz.

Benzin doldurma
DİKKAT! Özellikle Volvo servisi tarafından
önerilmedikçe, yakıta temizleyici katkı
maddeleri eklemeyiniz.

Motorin doldurma
Düşük sıcaklıklarda ( –5 °C - –40 °C) dizel
yakıtından parafin ayrılabilir. Bu durum
motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir. Soğuk

m
d

UYARI!
Yakıt alırken, araç telefonunu hiçbir zaman
etkin halde tutmayınız; zilinin çalması
yangın ve yaralanmaya yol açan kıvılcım
oluşmasına ve benzin dumanlarının alev
almasına neden olabilir.

Önemli!
Benzinle çalışan otomobillerde, kataliza-
törün zarar görmemesi için depoya daima
kurşunsuz benzin doldurulmalıdır.
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ontak anahtarı ve direksiyon
ilidi

M Ó Kilitli konum
Kontak anahtarı
çıkarıldığında direksiyon
simidi kilitlenir.

f Ó Ara konum - "radyo
konumu"
Belirli elektrik elemanları
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
değildir.
ff Ó Sürüş konumu
Sürüş sırasındaki anahtar
konumu. Aracın bütün
elektrik sistemi devrededir.

II – Çalıştırma konumu
Marş motoru devrededir.
Motor çalışır çalışmaz kontak
anahtarını bırakınız. Anahtar
otomatik olarak sürüş
konumuna döner. Anahtar zor

evriliyorsa ön tekerlekler direksiyon simidi
ilidi üzerinde gerilim yaratacak şekilde
öndürülmüş olabilir. Direksiyon simidini sağa
la çevirmeniz anahtarın dönmesini

olaylaştıracaktır.
acın çalıştırılması
torun çalıştırılması (benzinli)

Park (el) frenine basınız.
Otomatik şanzıman: Vites seçme kolu P
veya N konumunda.
Mekanik şanzıman: Vites kolu boşta ve
debriyaj pedalı sonuna kadar basılı. Bu
özellikle çok soğuk havalarda önemlidir.
Kontak anahtarını çalıştırma konumuna
çeviriniz. Motor 5-10 saniye içinde
çalışmıyorsa, anahtarı bırakıp tekrar
çalıştırmayı deneyiniz (Ayrıca bkz.
"Otomatik çalıştırma", sayfa 106).

KAT! Çalıştırma denemesi esnasındaki
tor sıcaklığına bağlı olarak, soğuk
ştırmadan sonra motor devir sayısı bazı
tor tiplerinde – kısa bir süre için – normalden
a yüksek olabilir. Bunun nedeni Volvo’nun
oz gazları emisyonunu minimuma indirmek
cıyla, egzoz sisteminin doğru çalışma
klığına en kısa zamanda erişmesi için önlem
ış olmasıdır.

torun çalıştırılması (dizel)
Park (el) frenine basınız.
Otomatik şanzıman: Vites kolu P veya N
konumunda.
Düz şanzıman: Vites kolu boşta ve debriyaj
pedalı sonuna kadar basılı. Bu özellikle çok
soğuk havalarda önemlidir.

– Kontak anahtarını sürüş konumuna
getiriniz. Kombine gösterge panelinde
motor ön ısıtıcısının çalıştığını gösteren bir
sembol yanacaktır. Lamba söndüğünde
anahtarı marş konumuna getiriniz.

Kontak anahtarları ve elektronik
immobilizer
Kontak anahtarı, aynı anahtarlığa başka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
asılmamalıdır. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir. Böyle bir durumda, fazla
anahtarları çıkarınız ve motoru tekrar
çalıştırınız.
Motoru soğuk çalıştırmadan sonra asla yüksek
devir yaptırmayınız! Motor çalışmazsa veya
tekleme yaparsa, bir Volvo servisine
başvurunuz.

K
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UYARI!
Araç hareket halindeyken asla kontağı
kapatmayınız (pozisyon 0 veya 1) veya
kontak anahtarını çıkartmayınız. Bu direk-
siyon simidi kilidini aktive edecek ve ara
kumandasını imkansız kılacaktır.
Araçtan çıkmadan önce, özellikle araçta
çocuklar kalacaksa, daima kontak anahtarını
çıkartınız.
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acın çalıştırılması
matik çalıştırma (V8 AWD)
matik çalıştırma fonksiyonunu kullanırken
tak anahtarını motor çalışana kadar marş
umunda (konum III ) tutmaya gerek yoktur.
tak anahtarını marş konumuna çevirip
kınız. Bu durumda marş motoru motor
şana kadar (en fazla on saniye) otomatik
ak çalışır.
KAT! Otomobilden ayrılırken direksiyon

idinin kilitlenmesine dikkat ediniz. Bu,
ızlık tehlikesini azaltır.



NMT

Çalıştırma ve sürüş

Dü

Vit
Her
Vit
çek
kalı
Mü
etm
z şanzıman

es konumları
vites değiştirişinizde debriyaja tam basınız.

es değiştirdikten sonra ayağınızıdebriyajdan
iniz! Aşağıdaki uygun vites değiştirme
bını izleyiniz.
mkün olan en iyi şekilde yakıttan tasarruf
ek için 6. vitesi olabildiğince sık kullanınız.

Geri vites emniyeti
Sadece araç sabitken aracı geri vitese takınız.



NMU

Çalıştırma ve sürüş

Ot
So
Ara
vite
Bun
yağ
sıca
yon
nor
yük
DİK
sıca
son
nor
Tur
Mo
mo
kon
egz
imk

Uy
Şan
sist
dav
vite
algı
Kil
Vit
yak
sah

şırı devirlenmeyi önlemek için şanzıman
ontrol programında koruyucu bir vites
üçültme kilidi bulunmaktadır.
oketleme (kick-down) fonksiyonu manüel
onumlarda kullanılamaz. Otomatik D
onumuna dönünüz.
omatik şanzıman
ğuk çalıştırma
cı düşük sıcaklıklarda çalıştırırken, bazen
slerin daha zor geçtiğini hissedersiniz.
un nedeni, düşük sıcaklıklardaki şanzıman
ının viskozitesidir. Motor düşük hava
klıklarında çalıştırıldığında, motor emis-
unu en aza indirmek için şanzıman
malden daha gecikmeli olarak vites
seltir.
KAT! Motorun çalıştırıldığı andaki

klığına bağlı olarak, soğuk bir çalıştırmadan
ra motor devri, bazı motor tipleri için
malden daha yüksek olabilir.
bo motor
tor soğuk olduğunda, şanzıman daha yüksek
tor devirlerinde vites değiştirir. Bu, katalitik
vertörün normal çalışma sıcaklığına daha az
oz emisyonuyla daha hızlı ulaşmasına
an verir.

arlama sistemi
zımana, uyum sağlama sistemi denilen bir
emle kontrol edilir. Sistem, şanzımanın nasıl
randığını sürekli olarak izler ve en uygun
se değiştirme için, her vites değişikliğini
lar.
it (lock-up) fonksiyonu
esler, daha iyi motor freni ve daha düşük
ıt tüketimi sağlayan lock-up fonksiyonuna
iptir.

Güvenlik sistemleri
Otomatik vitesli araçlarda özel güvenlik
sistemleri bulunur:
Anahtar kilidi (Keylock)
Kontak anahtarını çıkarmak için, vites kolunun
P konumunda olması gerekir. Diğer tüm
konumlarda anahtar kilitlenir.
Park konumu (P)
Motor çalışırken hareketsiz duran araç:
– Vites seçme kolunu başka konuma

geçirirken ayağınızı fren pedalı üzerinde
tutunuz.

Elektronik vites kilidi – Vites kilidi Park
konumu (konumu)
Vites kolunu P konumundan diğer vites
konumlarına geçirebilmek için kontak anahtarı
I veya II konumunda olmalı ve fren pedalına
basılmalıdır.

Roketleme (kick-down)
Gaz pedalına, dibine kadar, normalde tam gaz
olarak adlandırılan konumdan daha öteye
gidecek kadar, basılırsa hemen daha küçük bir
vitese geçilir. Buna roketleme denir.
Bu vites için maksimum hıza ulaşıldığında,
veya gaz pedalı roketleme pozisyonundan
çıktığında, vites otomatik olarak değişir.
Roketleme maksimum ivme gerektiğinde,
örneğin sollarken kullanılır.

A
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ites kolu kilidi
ites kolu, N ile D1 arasında daima serbest bir
kilde hareket ettirilebilir. Diğer konumlar,

ites kolunda bulunan vites emniyet
üğmesiyle serbest bırakılan bir mandalla kilit-
nir.
ites emniyet düğmesine bir kez basmak
retiyle vites kolunu N, R ve P vites

onumları arasında ileri ve geri hareket ettirebi-
rsiniz.

1. 4 vitesli otomatik şanzımanlarda vites
kolundaki vites emniyet düğmesine
basılmalıdır.
Park
konumu, park ederken veya motoru
ştırmak istediğinizde seçiniz.
onumunu seçebilmeniz için araç hareketsiz
alıdır!
onumunda vites kutusu mekanik olarak
ke edilir. Park ederken el frenini tatbik
iz.

Geri Vites
onumu seçilmeden önce araç hareketsiz
alıdır

N – Boş
N konumu vitesin boşta olduğu konumdur.
Motor çalıştırılabilir ancak herhangi bir vites
konumu seçilmiş durumda değildir. Aracınız
hareketsiz durumdayken, vites N konumun-
daysa, park (el) frenini tatbik ediniz.

D – Sürüş
D normal sürüş konumudur. Araç, hızlanma
düzeyine ve hıza bağlı olarak farklı vitesler
arasında otomatik olarak konum değiştirir. R
konumundan sonra D konumunun seçilebilmesi
için araç hareketsiz olmalıdır.
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1

omatik şanzıman
es seçicinin manüel (düz vites)
numları
nüel konumlar
matik D konumundan, düz viteslere geçmek
vites seçme kolunu sola bastırınız. MAN

umundan tekrar D konumuna dönmek için,
s seçme kolunu sağa bastırıp D konumuna
riniz.

itesli otomatik şanzımanlarda 3 ve 4.1

sler, daha iyi motor freni ve daha düşük
ıt tüketimi sağlayan lock-up fonksiyonuna
itli vitesler) sahiptir.
cı sürerken:
vites konumları sürüş esnasında her an

ilebilir. Takılan vites, başka bir vites
menize kadar kilitli kalır. Otomobil ancak
nızı çok azaltmanız durumunda vites
iştirir.
es seçme kolunu eksi (–) konumuna çeker-
iz, otomobil her defasında otomatik olarak
vites düşürür ve motor fren yapar. Vites
me kolunu artı (+) konumuna çekerseniz,
mobil her defasında bir vites yükseltir.
ncü vites çalıştırma esnasında

lanılabilecek en yüksek vitestir.

W – Kış.
Vites koluyla, W düğmesi W
kış programına geçer ve
ayrılır. Kış programı aktive
edilince, W sembolü kombine
gösterge tablosunda görülür.
Kaygan yollarda kavramayı

kolaylaştırmak için, kış programında şanzıman
3. vitesle başlar. Programa geçilince, düşük
vitesler sadece roketlemeyle devreye sokulur.
W programı sadece D pozisyonunda seçilebilir.

. 5 vitesli otomatik şanzımanlarda 5.
vites de kilide sahiptir.
6 vitesli otomatik şanzımanlarda 2. ve
6. vites de kilide sahiptir.
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rt tekerden çekiş – AWD
t tekerden çekiş daima devrededir.
t tekerden çekiş, dört tekerin her birinin de
ı anda tahrik edildiği anlamına gelir. Güç,
ve arka tekerler arasında otomatik olarak
ıtılır. Elektronik kontrollü bir debriyaj
emi gücü yolu en iyi kavrayan teker çiftine
ıtır. Bu, en iyi yol tutuşu sağlar ve patinajı
er.
mal sürüş şartları altında gücün çoğu ön
rleklere aktarılır.
t tekerden çekiş, yağmur, kar ve buz
ullarında sürüş emniyetini arttırır.
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ararlanılır ve frenlerin ancak kısa süreler için
ullanılmasını gerektirir.
ömork çekmenin, aracın frenlerine ilave yük
indirdiğini unutmayınız.

ilitlenme önleyici fren sistemi
BS)

Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS), frenleme sırasında teker-
leklerin kilitlenmesini önler.
Bu, yönlendirme yeteneğinin

orunduğu ve örneğin, bir tehlikeden kaçınmak
in direksiyonu kırmanın daha kolay olduğu

nlamına gelir.
otor çalıştırıldıktan sonra, ABS sistemi

aklaşık 20 km/saat hızda kısa bir süre için
endi kendini test eder. Bu, hem işitilebilir hem
e fren pedalında darbeler halinde hissedile-
ilir.
BS sisteminden tam olarak faydalanabilmek
in:

Fren pedalına azami kuvvetle basınız.
Darbeler hissedilecektir.
Aracı seyir yönüne yönlendiriniz. Pedal
üzerindeki baskıyı düşürmeyiniz.

rafik olmayan bir alanda ve farklı hava
rtlarında ABS sistemiyle fren uygulamaları

apınız.

Fr
ça
en sistemi
en servosu
ç motor kapalı durumda itilirken ya da
ilirken, fren pedalına motorun çalıştığa
ana oranla yaklaşık beş kat daha fazla
ınç uygulamak gerekir. Motor
ştırıldığında, fren pedalına basılırsa, fren
alının düştüğünü hissedersiniz. Fren
osu aktif hale geldiğinden, bu normaldir.
çta Acil Durum Fren Yardımı (EBA) varsa,
daha da belirgindir.

KAT! Motor kapalı durumda fren
ılırsa, fren pedalına art arda değil, sert bir
ilde bir kez basınız.

en devreleri
Bir fren devresi çalışmıyorsa, bu
sembol yanar.
Devrelerden biri arızalandığında,

ı frenlemek hala mümkündür. Fren pedalı
a da hareket edebilir ve normalden daha
uşak hissedilebilir. Normal frenleme etkisi

atmak için, pedala daha fazla basınç
ulamak gerekir.

Rutubet frenin özelliklerini etkileyebilir.
Araç şiddetli yağmurda seyir halindeyken veya
su birikintilerinden geçtiğinde veya
yıkandığında fren elemanları ıslanır. Bu durum,
fren etkisinin fark edilmesinde gecikme olacak
şekilde, fren balatası sürtünme özelliklerini
değiştirebilir.
Yağmurda veya sulu karda uzun mesafeler
alıyorsanız ve aşırı nemli veya soğuk havada
çalıştırdıktan sonra fren pedalına ara sıra
hafifçe basınız. Bu işlem, frenleme yüzeylerini
ısıtır ve varsa suyu kurutur. Bu hareketin, aynı
zamanda bu hava şartlarında uzun süre park
edilmeden önce de yapılması önerilir.

Frenler aşırı kullanıldığında
Aracı dağlık bölgelerde veya benzer özelliklere
sahip başka yollarda kullanırken, fren pedalına
özellikle sert basılmasa dahi, frenlere ağır yük
biner.
Aracın hızı genellikle çok düşük olduğundan,
frenler düz yollarda yüksek hızlarda
kullanıldığında olduğu gibi etkin bir şekilde
soğutulmaz.
Frenlere aşırı yük bindirmemek için, yokuş
aşağı sürerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites küçültünüz. Yokuş aşağı inerken, yokuş
çıkarken kullandığınız vitesi kullanınız. Bu
şekilde motor frenlemesinden daha iyi
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UYARI!
enin servo desteğinin çalışması için motor
lışmakta olması gereklidir.
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ğıdaki durumlarda ABS lambası yanar:
mobil çalıştırıldığında, bir arıza nedeniyle
S sistemi devreden çıkarılırsa, yaklaşık iki
iye süreyle.
ktronik fren kuvveti dağıtım
emi – EBD
ktronik Fren Kuvveti Dağılımı sistemi
D) ABS sisteminin bütünleşik bir

çasıdır. EBD sistemi arka tekerleklere
ulanan fren kuvvetini kontrol ederek, daima
mkün olan en iyi frenleme kuvvetinin
lanmasını garanti eder. Sistem fren
vetini ayarlarken fren pedalındaki darbeleri
abilir ve hissedebilirsiniz.

Acil durum fren yardımı – EBA
(Acil durum fren yardımı) Ani fren yapılması
gerektiğinde, tam fren etkisi derhal devreye
girer. EBA fonksiyonu, frene ne kadar çabuk
basıldığını tespit ederek, daha kuvvetli
frenleme yapılıp yapılmayacağını algılar.
Ayağınızı fren pedalından çekmeden fren
yapmaya devam ediniz. Fren pedalındaki
basınç kalktığında, fonksiyon askıya alınır. Bu
fonksiyon daima aktiftir ve devreden
çıkarılamaz.

UYARI!
EN ve ABS uyarı sembolleri aynı anda

narsa, fren sisteminde bir hata olabilir.
en hidroliği haznesinde seviye normalse,
en sisteminizi kontrol ettirmek için
kkatle en yakın Volvo servisine sürünüz.
en hidroliği fren hidroliği haznesindeki
IN işaretinin altındaysa, fren hidroliği
ldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
en hidroliği kaybının nedeni
aştırılmalıdır.
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T
S
A

nge sistemi
ge sistemi aktifken, araç ivmeye normal
i vermez gibi görünebilir. Bunun sebebi,

emin yol yüzeyindeki friksiyon miktarını
laması ve farklı denge sistemi işlevlerinin
şmasına izin vermesidir.
çta ya STC (Denge ve Çekiş Kontrolü) -
ge ve çekiş kontrol sistemi ya da DSTC

namik Denge ve Kontrolü) - Dinamik denge
ekiş kontrol sistemi bulunmaktadır.

iş Kontrolü (TC)
iş Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik
rleğini frenleyerek, bu tekerleğe giden
ü, çekiş yapabilen tahrik tekerleğine
eltir. Böyle bir durumda öne çekişi artırmak
, gaz pedalına normalde olduğundan daha
a basmak gerekebilir. Çekiş Kontrolü
şırken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen
maldir. TC fonksiyonu en sık düşük hızlarda
ndir. Devre dışı edilemez.

Patinaj kontrolü (SC)
Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik tekerlekle-
rinin hızlanma esnasında kaymayı önler. Bu,
kaygan zeminlerde yol güvenliğini artırır. Kar
zinciri ile sürme, çok karlı yollarda ya da
kumun üzerinde sürme gibi özel koşullarda
çekişi artırmak için SC fonksiyonunun devre
dışı edilmesi yararlı olabilir. Bu, STC/DSTC
düğmesine basılarak yapılır.
Aktif Sapma Kontrolü (AYC)
Aktif Sapma Kontrolü fonksiyonu, bir patinaj
durumunda aracı stabilize etmek için bir veya
birkaç tekerleği otomatik olarak frenler. Bu
durumda fren pedalına basılmış olsaydı,
normalden daha sert olacak ve bir pals sesi
duyulacaktı.
AYC fonksiyonu daima aktif olup devre dışı
bırakılamaz.

nksiyon/
tem STC

DSTC
(Dinamik
denge ve
çekiş
kontrolü)1

. Bazı pazarlarda isteğe bağlıdır.

C X X
C X X
YC X

UYARI!
STC veya DSTC sistemlerinin engellenmesi
aracın sürüş özelliklerini değiştirecektir.
Viraj dönerken ve kaygan koşullarda
sürerken daima dikkatli olunuz.
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ırakılmalıdır, çünkü bunlar sensörleri tetikley-
cektir.
olvo’nun orijinal Volvo römork teli
ullanılırsa, römork çekerken arka park yardımı
tomatik olarak devreden çıkarılır.

1

rk yardımı (isteğe bağlı)

ve arka park yardımı

nel
k yardımı, park etme sırasında bir yardımcı
ak kullanılır. Bir sinyal, algılanan nesne ile
aki mesafeyi belirtir.

cın önündeki veya arkasındaki bir nesneye1

laştıkça sinyalin frekansı artar.
l. 30 cm mesafede ton sabitleşir. Bu mesafe
de aracın hem arkasında hem önünde1

neler varsa, sinyal ön ve arka hoparlörlerden
yla gelir.

İşitsel sistemden gelen başka bir ses kaynağının
ses seviyesi yüksekse, bu otomatik olarak
kısılır.
Otomobil çalıştırıldığında sistem daima
devreye sokulur.

Ön park yardımı
Aracın tam önündeki ölçüm alanı yakl.
0,8 m’dir. Sensörler aracın önündeki bir engele
tepki verdiğinde müzik sistemi ekranında mesaj
metni PARK ASSIST ACTIVE görünür.
Sensörler ekstra ışıklardan etkilendiğinden,
park yardımı ekstra ışıklarla birleştirilemez.
Arka park yardımı
Aracın tam arkasındaki ölçüm alanı yakl.
1,5 m’dir.
Geri vitesi takıldığında, müzik sistemi
ekranında mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Bir römorkla, çekme çubuğu üzerinde bisiklet
taşıyıcı, vs. ile sürüş yaparken sistem devre dışı

b
e
V
k
o

. Park yardımı, hem ön hem de arkaya
takılı ise.

UYARI!
Park yardımı, sürücünün park etme
sırasındaki sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz.
Sensör, nesnelerin algılanamadığı kör
noktalara sahiptir. Aracın etrafındaki
çocuklara ve hayvanlara dikkat ediniz.
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ark yardımı sensörleri

ensörlerin temizlenmesi
i çalışabilmeleri için sensörlerin düzenli

ralıklarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek
in su ve araç şampuanı kullanınız.
ensör, buz veya karla kaplıysa tepki verebilir.
rk yardımı (isteğe bağlı)

rk yardımının devreden
arılması ve devreye sokulması
k yardımı, anahtar panelindeki anahtar ile
reden çıkarılabilir. Düğmedeki LED söner.
htar açıldığında park yardımı yeniden
reye sokulur ve LED yanar.
park yardımı
i manevra sırasında dahi, 15 km/saatin
ndaki hızlarda ön park yardımı devrededir.
yal ön hoparlörlerden gelir.
a park yardımı
i vites takıldığında, arka park yardımı aktive
ir. Sinyal arka hoparlörlerden gelir.

Arıza göstergesi
Bilgi verme sembolü (lambası)
yanar ve yanık kalır
Kombine gösterge panelinin
ortasındaki bilgi ekranında sembolle

birlikte PARK YARDIMCISI SERVİS
GEREK yazısı görünür.

P

S
İy
a
iç
S
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kme ve kurtarma
toru vurdurarak çalıştırmayınız.

cı düz vitesteyken vurdurarak
ştırırsanız, katalitik konvertör(ler) hasar
ebilir. Otomatik vitesli araçlar vurdurularak
ştırılamaz. Akü boşalmışsa bir yardımcı akü
lanınız.

acınızın çekilmesi gerektiğinde
Manevra yapabilmek için direksiyon simidi
kilidini açınız.
Çekme işleminde yasal olarak izin verilen
en yüksek hızı dikkate alınız.
Motor kapalıyken, fren ve direksiyon
servolarının çalışmadığını unutmayınız.
Frenlere normalden yaklaşık beş kat daha
fazla kuvvetle basılmalıdır, direksiyon ise
normalden çok daha fazla kuvvet gerektirir.
Yumuşak sürünüz. Sarkmaması için çekme
halatını gergin tutunuz.
matik vitesli araçlar için

Vites kolu N konumunda olmalıdır.
Otomatik şanzıman bulunan bir otomobili
çekerken izin verilen maksimum hız 80 km/
h tir.
Otomobil ancak öne dönük şekilde çekil-
melidir.
Motor vurdurarak çalıştırılamaz. "Takviye
Aküyle Çalıştırma", bkz. sayfa 119.
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kme halkası
me halkası bagajdaki alet çantasının
dedir. Araç çekilmeden önce çekme
asını yerine vidalamanız gerekir. Çekme
asının vidalama yeri ve kapağı her
ponun sağ tarafında yer alır.
ağı aşağıdaki gibi çıkarınız:
Kapağın alt kenarını bir bozuk parayla
kaldırınız.
Çekme halkasını flanşa (C) dayanıncaya
kadar yerine vidalayınız. Bir somun
anahtarı kullanabilirsiniz.

landıktan sonra çekme halkasını sökünüz ve
ağı yerine takınız.

Çekme halkası yalnızca aracı yolda çekmek için
kullanılabilir, aracı hendek veya benzeri
yerlerden kurtarmak için kullanılamaz. Böyle
durumlarda kurtarma için profesyonel yardım
isteyin.
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UYARI!
Aküler oldukça patlayıcı olan oksihidrojen
gazı çıkarabilirler. Akü takviye kablolarının
yanlış bağlanmasıyla oluşabilen bir
kıvılcım, akünün patlaması için yeterlidir.
Aynı zamanda akü, ciddi yanıklara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla yıkayınız.
Asit gözlere sıçrarsa, derhal tıbbi yardım
isteyiniz.
lıştırma yardımı

kviye akü ile çalıştırma
hangi bir nedenden dolayı otomobilinizin
sü boşalmışsa, motoru çalıştırmak için
ek bir aküden ya da başka bir aracın
sünden akım "ödünç alabilirsiniz".
ıştırma denemesi esnasında kıvılcım
şumunu önlemek için kablo kıskaçlarının
lam takılmalarına dikkat ediniz.
lama riskini önlemek için aşağıdaki
allara tam olarak uymanızı öneririz:
Kontak anahtarını 0 konumuna çeviriniz.
Kullanacağınız takviye akünün 12 voltluk
akıma sahip olduğundan emin olunuz.
Takviye akü bir başka araçtaysa, o aracın
motorunu durdurunuz ve araçların birbir-
lerine temas etmemesine dikkat ediniz.

– Kırmızı kabloyu, takviye akünün pozitif
kutbu (1+) ile otomobilinizin motor bölmes-
indeki kırmızı bağlantı (2+) arasına takınız.
Kelepçeyi üzerinde bir artı işareti bulunan
küçük siyah kapağın altındaki kontak
noktasına bağlayınız. Kapak sigorta kutusu
kapağına bütünleştirilmiştir.

– Siyah kablonun bir ucunu takviye aküsünün
negatif kutbuna (3–) bağlayınız.

– Siyah kablonun diğer ucunu aracınızın
motorundaki kaldırma halkasına (4–)
bağlayınız.

– "Takviye aracının" motorunu çalıştırınız.
Motorun birkaç dakika rölanti devrinden
biraz daha yüksek bir devirle (1500 devir/
dakika) çalışmasını sağlayınız.

– Aküsü boşalmış olan aracın motorunu
çalıştırınız.

– Kablo kelepçelerini takılan sıranın tersini
izleyerek çıkarınız.

DİKKAT! Arabayı çalıştırma girişimi
sırasında akü mandallarını çıkarmayınız
(kıvılcım tehlikesi).

1

2
4
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Güvenlik sebeplerinden dolayı, bazı
ülkelerdeki hız sınırı daha yüksek bile olsa
80 km/saat sınırını geçmeyiniz.
Frensiz bir römork için izin verilen azami
römork ağırlığı 750 kg’dır.
Römork ile park ederken P konumunu
seçiniz (otomatik şanzıman) ya da vitese
takınız (düz şanzıman) ve daima el frenini
çekiniz. Dik bir yerde park ederken teker-
leklerin altına takoz koyunuz.

ömork ağırlıkları
in verilen römork ağırlıkları için, bkz.
yfa 225.
İKKAT! Belirtilenler, Volvo tarafından izin
erilen en yüksek römork ağırlıklarıdır. Ulusal
raç yönetmelikleri, römork ağırlıklarını ve
ızları daha da sınırlayabilir. Çekme çubukları
racın çekmesi gerekenden daha yüksek çekme
ğırlıkları için onaylanabilir.

A
ol
ol

UYARI!
Römork ağırlıkları için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve aracın
manevra veya fren esnasında kontrol
edilmesi zor olabilir.
morkla sürüş
kapasitesi, araç üzerine monte edilen

me çubuğu, çekme çubuğu üzerindeki yük
ilen treylerle 75 kg), yük taşıyıcılar ve
n kutusu gibi ekstra aksesuarlardan ve

cuların toplam ağırlıklarından etkilenir.
cın yük kapasitesi yolcu sayısı ve ağırlıkları
azalır.

Aracın çekme donanımı onaylanmış bir
tipten olmalıdır.
Çekme donanımı Volvo tarafından
takılmışsa, otomobil römork çekmek için
gerekli donanım ile birlikte teslim edilir.
Sonradan takma durumunda, otomobilin
römork çekebilmek için gerekli tüm
donanıma sahip olup olmadığını öğrenmek
için Volvo bayiinize başvurunuz.
Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki ağırlık, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak şekilde
dağıtınız.
Lastik basıncını tam yük basıncına uygun
olacak şekilde arttırınız. Lastik basınçları
tablosuna bakınız!

• Gereksiz aşınmaları önlemek için çekme
donanımını düzenli olarak temizleyiniz ve
çekme topuzuyla1 bütün hareketli parçaları
gresle yağlayınız.

• Aracınız yeniyken ağır bir römork ile
kullanmayınız! Aracınızı en az 1000 km
kullanıncaya kadar bekleyiniz.

• Uzun ve dik yokuşlardan inerken frenlere
normalden daha fazla yük biner. Daha
düşük bir vitese geçin ve hızınızı buna göre
ayarlayınız.

• Sıcak havalarda araç ağır yükle sürülürken,
motor ve şanzıman hararet yapabilir.
Kombine gösterge panelindeki hararet
göstergesinde ibrenin kırmızı alana girmesi,
aşırı hararet olduğunu gösterir. Durun ve
aracı bir kaç dakika rölantide çalıştırınız.

• Araç hararet yaparsa, klima sistemi geçici
olarak devre dışı kalabilir.

• Şanzıman, hararet durumunda bir
bütünleşik koruma fonksiyonuyla tepki
gösterir. Ekranda görüntülenen mesajı
okuyunuz!

• Aracınızla römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.

•

•

•
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UYARI!
racın sürüş özellikleri, ne kadar yüklü
duğuna ve yükün nasıl dağıldığına bağlı
arak değişir.

1. Titreşim emme özelliğine sahip topuz
mekanizması için söz konusu değildir.
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eviye ayarı (beş koltuklu araçlarda
teğe bağlı, yedi koltuklu araçlarda

tandart)
racınız otomatik seviye ayarımekanizmasıyla
onatılmışsa, yük ne olursa olsun arka süspan-
yon her zaman doğru sürüş yüksekliğini
orur. Otomobil hareketsiz dururken, arka
spansiyon gömülür. Bu tamamen normaldir.
ir yükle kalkarken, belli mesafe sonra seviye
ükseltilir.
morkla sürüş ve otomatik
zıman
uşlarda park ettiğinizde vites seçme kolunu

onumuna getirmeden önce el frenini
meniz gerekir. Aracınızı bir yokuşta
ştırdığınızda, önce vites seçme kolunu sürüş
umuna getirmeniz, sonra da el frenini
kmanız gerekir.

Dik yokuşlarda veya yavaş sürerken düşük
bir vites seçiniz. Böylece şanzımanın vites
yükseltmesini engellemiş olursunuz.
Şanzıman yağı da daha soğuk olacaktır.
Motorun "başa çıkabileceğinden" daha
yüksek bir düz vites kullanmayınız. Yüksek
viteste sürmek her zaman ekonomik
değildir.
Eğimi % 15’i aşan yollarda otomatik
şanzıman ile römork çekmekten kaçınınız.

KAT! Bazı modellerde römork çekmek
bir otomatik vites yağı soğutucusunun

lanılması gereklidir.
me kolunun aracın satın alınmasından sonra
ırılmış olması durumunda, aracınızın
llikleri ile ilgili olarak bilgi almak için
vo bayiinize başvurunuz.
römork çekerken destekli çalıştırma
motorla donatılmış araçlarda, aracı bir
ork bağlıyken çalıştırdığınızda meydana
bilecek rahatsız edici sallanma ve patinaj

riskini azaltan bütünleşik bir fonksiyon bulun-
maktadır.
Devreye sokma
Devreye sokmak için, römorktan gelen kablolar
çekme çubuğunun yanında yer alan römork
soketine bağlanmalıdır; bkz. sayfa 122.
Devreden çıkartma
Kabloları elektrik soketinden çıkartınız.
DİKKAT! Bu fonksiyon römork soketine
başka herhangi bir elektrikli donanım
takıldığında da devreye girer ve araç, kalkış
sırasında daha yavaş bir şekilde hızlanır.
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racınız Volvo sökülebilir çekme çubuğuyla
onatılmışsa:

Çekme çubuğunun aracınızı kullanmaya
başlamadan önce kilitlenmiş olduğundan
emin olunuz.
Kırmızı uyarı pimi (yukarıdaki resimde okla
gösterilen) görünür durumda olmamalıdır.
Kilitlemek için anahtarı kullanınız. Tanım
için, bkz. sayfa 124.
morkla sürüş
kme donanımı (isteğe bağlı)
KAT! Çeki kolu sonradan takılmışsa

mobilin şanzıman yağı soğutucusu ile
atılmış olup olmadığını kontrol ediniz.
it çekme çubuğu (A)
orkun güvenlik kablosunu her zaman

urucuya bağlamayı unutmayınız. Resme
ınız!
ülebilir çekme çubuğu (B)
zaman montaj talimatlarına titizlikle uyun.
orkun güvenlik kablosunu her zaman

urucuya bağlamayı unutmayınız. Resme
ınız!
lantı pimini düzenli olarak temizlemek ve

slemek gerektiğini unutmayınız.
rilen gres 8624203’ü kullanınız.
KAT! Aracınızın çekme çubuğu 13 pinli

elektrik bağlantısına sahip olabilir. Bunu
ine sahip bir römorka bağlamanız
ektiğinde her zaman orijinal Volvo adaptör
losu kullanınız. Kablonun sarkarak yere
memesine dikkat ediniz.

A
d
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•

A

B -
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knik özellikler
klık A üstte:
it çekme çubuğu: 1124 mm
ülebilir çekme çubuğu: 1124 mm
verilen azami topuz basıncı: 90 kg

Uzaklık B üstte:
Sabit çekme çubuğu: 80 mm
Sökülebilir çekme çubuğu: 80 mm
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Sö

– Çekme çubuğunu tutup kolu, saat yönünde
kilitli konumuna çeviriniz.

AÇIK

B -
külebilir çekme çubuğu – montajı

Bağlantı pimi muhafazasını çıkarınız. – Anahtarı sökülebilir kısma sokunuz ve saat
yönünde kilit açık konumuna çeviriniz.

–

AÇIK
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–

DİK

Anahtarı kilitli konuma doğru, saat yönünün
tersinde döndürünüz ve kilitten çıkarınız.

KİLİTLİ
Çekme çubuğunu kilitli konumuna itiniz.
Kolu tutmayınız.

KAT! Kolun konumu kolayca değişir.

– Sinyal piminin (B) içeri itilmiş olduğundan
emin olunuz.

–

KİLİTLEMEK
İÇİN İTİNİZ KIRMIZI PİM (B) GÖRÜNMEZ
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Sö

– Çekme topuzunu bağlantı piminden
tutunuz. Kolu tutmayınız.

Önemli!
Çekme topuzundaki kilit sadece kırmızı
plastik pim görünmez olduğunda kilitlene-
bilir.
külebilir çekme çubuğu – sökülmesi

Anahtarı sökülebilir kısma sokunuz ve saat
yönünde kilit açık konumuna çeviriniz.

– Kolu, saat yönünde kilitli konumuna
çeviriniz ve çekme topuzunu tutunuz.

–

AÇIK
AÇIK
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–
 Anahtarı kilitli konuma doğru, saat yönünün
tersinde döndürünüz ve kilitten çıkarınız.

– Bağlantı pimi muhafazasını resimde göste-
rildiği gibi tekrar yerine takınız.

KİLİTLİ
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Yü
Ge
Yük
çek
(çek
tava
yol
Ara
ile

ük taşıyıcıların takılması
ük taşıyıcının tavan rayına doğru oturmasına
ikkat ediniz. Yük taşıyıcıyı tork anahtarı ile
kıştırınız. Tork anahtarındaki işarete kadar
kıştırınız (6 Nm’ye karşılıktır). Şekle bakınız!

A
ol
ol
kleme
nel
kapasitesi araç üzerine monte edilen,

me çubuğu, çekme çubuğu üzerindeki yük
ilen treylerle 75 kg), yük taşıyıcılar ve
n kutusu gibi ekstra aksesuarlardan ve

cuların toplam ağırlıklarından etkilenir.
cın yük kapasitesi yolcu sayısı ve ağırlıkları
azalır.

Tavandaki yük
Yük taşıyıcı konumu (aksesuar)
Yük taşıyıcının tavan rayları üzerine doğru
yönde koyulduğundan emin olunuz.Yük
taşıyıcılar, tavan rayları üzerinde
konumlandırılırlar. Yüksüz sürüşte, rüzgar
sesini en aza indirgemek için, ön yük taşıyıcı
orta ray ayağının 200 mm önüne koyulmalı ve
arka yük taşıyıcı orta ve arka ray ayağı (bkz.
şekil) arasına ortalanmalıdır. Uzun yük taşıyıcı
önde olmalıdır.

Y
Y
d
sı
sı

racın sürüş özellikleri, ne kadar yüklü
duğuna ve yükün nasıl dağıldığına bağlı
arak değişir.
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Yü
Kap
ana
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Yü
•

•

k taşıyıcı kapağı
ağı gevşetmek ya da sıkıştırmak için tork

htarının ucunu (şekle bakınız) ya da kontak
htarını kullanınız. ¼ tur çeviriniz.

k taşıyıcılar
Aracınıza zarar vermemek ve sürüş anında
maksimum güvenliği sağlamak amacıyla
Volvo’nun özellikle aracınız için tasarladığı
yük taşıyıcılarını kullanmanızı tavsiye
ederiz.
Yük taşıyıcıların ve yükün sağlam takılı
olup olmadıklarını periyodik olarak kontrol
ediniz. Yükü tespit kayışları ile sağlam
şekilde bağlayınız!

• Yükü, yük taşıyıcılar üzerinde dengeli
olarak dağıtınız. Yükü dengesiz şekilde
yerleştirmeyiniz. En ağır eşyaları en alta
koyunuz.

• Tavanda yük taşıdığınız zaman aracınızın
ağırlık merkezinin ve sürüş özelliklerinin
değişeceğini unutmayınız.

• Aracın rüzgar direncinin ve yakıt tüketi-
minin yükün boyutuyla doğru orantılı
artacağını unutmayınız.

• Yumuşak sürünüz! Gereksiz ani hızlanma,
ani frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaçınınız.

UYARI!
Portbagaj veya tavan kutusu dahil olmak
üzere, tavana 100 kg’dan daha fazla yük
yüklemeyiniz. Aracın ağırlık merkezi ve
sürüş özellikleri, tavandaki yüklerle
değişmektedir.
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Fa

A. S
Sağ

Fa
gid
Kar
üze
biçi
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Ön
Önc
kop
yap
mal
Ma
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hiza

oktayla uyuşacak şekilde yerleştiriniz. Kalıp
areti > < ön far merceği üzerindeki çizgiyle
izada olmalıdır.
eferans ölçümler:
alıp 3.) Kalıplar üzerindeki > < işaretleri

rasındaki çizgi yakl. 140 mm olmalıdır.
alıp 4.) Kalıplar üzerindeki > < işaretleri

rasındaki çizgi yakl. 112 mm olmalıdır.
r düzeninin ayarlaması

oldan giden trafiğe göre far düzeni B.
dan giden trafiğe göre far düzeni

r düzenini, sağdan veya soldan
en trafiğe göre ayarlayınız.
şıdan gelen sürücülerin gözünü almamak
re, farları maskelemek suretiyle far huzme
mi değiştirilebilir. Huzme biçiminin kalitesi
rince iyi olmayabilir.

far maskeleme
e sayfa 132 üzerinde bulunan kalıpları
yalayınız, sonra da biçimi kendinden
ışan şeffaf bant veya benzeri su geçirmez
zemeye aktarınız.
ske, ön far merceği üzerindeki nokta (5)
kabil kalıp üzerindeki kırmızı noktayla aynı
da olması gereken referans noktası alınarak

yerleştirilir. Çizimlerdeki uzun kırmızı çizgi
kalıbın uydurulması gereken ön far
merceğindeki çizgiye tekabül eder.
Kalıplar kopyalandıktan sonra, referans ölçüm-
lerinin yeterince huzme biçimini kapsayacağı
şekilde ölçümleri kontrol ediniz.
Kalıplar, LHD ve RHD versiyonları için olup
çizimdeki gibi konumlanmıştır.
Üstteki çizim LHD araçlar içindir. Alttaki çizim
RHD araçlar içindir.

Halojen farlar
1 ve 2 kalıplarını kopyalayınız. Doğru
olduklarından emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kalıbı, kendinden yapışkan, su
geçirmek bir malzemeye aktarınız ve kesiniz.
Her bir kalıbı, oklar ortayı gösterecek ve
kalıptaki nokta ön far merceği üstündeki
noktayla uyuşacak şekilde yerleştiriniz.
Referans ölçümler:
Kalıp 1 ve 2.) Kalıpların uzun tarafı yaklaşık
82 mm olmalıdır.

Bi-Xenon ön farlar
3 ve 4 kalıplarını kopyalayınız. Doğru
olduklarından emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kalıbı, kendinden yapışkan, su
geçirmek bir malzemeye aktarınız ve kesiniz.
Her bir kalıbı, oklar ortayı gösterecek ve
kalıptaki nokta ön far merceği üstündeki

n
iş
h
R
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a
K
a
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Ma yonlu modeller içindir. Kalıp 1 ve 2 halojen
farl
skenin farlara takılması. Üstteki resim Soldan direksiyonlu modeller, alttaki resim ise sağdan direksi
ar, 3 ve 4 ise Bi-Xenon farlar içindir.
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r düzeninin ayarlaması

skeleme kalıpları
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BL

1.
2.
3.

BL
BL
nok
gös
kam
Kam
takı
Bir
old
yak
ger
sütu
siny

LIS’in kapsadığı "kör noktalar"
esafe A = yaklaşık 9,5 m
esafe B = yaklaşık 3 m
aşka bir araç tarafından sollandığınızda:

Sistem, sizden en fazla 70 km/s daha hızlı
hareket eden bir araç tarafından
sollandığınızda tepki verir.
Sistem, sizden 70 km/s’ten daha hızlı
hareket eden bir araç tarafından
sollandığınızda tepki vermez.

A

B -
IS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)

BLIS kamerası
Sinyal lambası
BLIS sembolü

IS
IS, aynı yönde hareket eden ve "kör
tada" kalan başka bir araç olup olmadığını
teren bir bilgi sistemidir. Sistem, dijital
era teknolojisine dayanmaktadır.
eralar (1), kapı aynalarının altına

lmıştır.
kamera, kör nokta bölgesinde bir araç
uğunu algıladığında (aracın yan tarafından
laşık 3 m’ye kadar ve dikiz aynasından
iye doğru yaklaşık 9,5 m’ye kadar, sağ
ndaki resme bakınız) kapı panelinde (2) bir
al lambası yanar. Lamba, sabit bir şekilde

parlayarak sürücünün dikkatini kör noktadaki
araca çeker.

DİKKAT! Sistem aracın hangi tarafında bir
araç saptarsa o taraftaki lamba yanar. Araç her
iki tarafından da sollanıyorsa her iki taraftaki
lamba da yanar.
BLIS çalışırken
Sistem, araç 10 km/s ile 250 km/s arasındaki
hızlarda kullanılırken çalışır.
Siz başka bir aracı sollarken:
• Sistem, başka bir aracı, bu araçtan en fazla

20 km/saat daha hızlı bir hızda
solladığınızda tepki verir.

• Sistem, diğer araçtan 20 km/s’ten daha
hızlı bir hızda sürdüğünüzde tepki vermez.

B
M
M
B
•

•

UYARI!
- BLIS bir uyarı ya da güvenlik sistemi
DEĞİL, bir bilgi sistemidir.
- Sistem, mevcut dikiz aynalarına destek
olmaktadır, bunların yerini almaz. Kesin-
likle sürücünün kontrolü veya
sorumluluğunun yerini alamaz.
- Güvenli bir şekilde şerit değiştirme
sorumluluğu kesinlikle sürücüye aittir.
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BL

Sist
•

•

LIS’in kapatılması ve yeniden devreye
kulması
LIS, kontak açıldığında daima devrededir.

Sistem, merkezi konsoldaki düğme
panelinde bulunan BLIS düğmesine basarak
kapatılabilir (yukarıdaki resme bakınız).
Sistem kapatıldığında düğmedeki LED
söner ve ön paneldeki ekranda bir mesaj
görüntülenir.
BLIS, düğmeye tekrar basılarak devreye
sokulabilir. Bu durumda düğmedeki LED
yanar ve ekranda yeni bir mesaj görüntü-
lenir. Mesajı silmek için READ (OKU)
düğmesine basınız; bkz. sayfa 42.

-
-
ça
la
gö
ba
-

Si
-
ve
IS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)

em gündüz ve gece çalışır
Gündüz: Sistem gündüz vakti çevredeki
araçların şekline tepki verir. Sistem, otomo-
biller, kamyonlar, motorbisikletler vb.
motorlu araçlara tepki verecek şekilde
tasarlanmıştır.

Gece: Sistem gece vakti, çevredeki
araçların farlarına tepki verir. Kör
noktadaki bir aracın sistem tarafından
algılanabilmesi için en azından gündüz
farlarının açık olması gereklidir. Bu
örneğin, sistemin, far/gündüz farı olmayan
ve bir aracın veya kamyonun arkasından

çekilen bir römorka tepki vermeyeceği
anlamına gelir.

B
so
B
•

•

UYARI!
BLIS keskin virajlarda çalışmaz.
Sistem, kamera camları kapandığında
lışmaz. Bu durumda BLIS sinyal
mbaları yanıp söner ve ekranda bir mesaj
rüntülenir (sayfa 135’teki tabloya
kınız).

Araç geri giderken BLIS çalışmaz.

UYARI!
stem, bisiklet ve mopedlere tepki vermez.
BLIS, durağan haldeki araçlara tepki
rmez.
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Yuk
kon
sist

Sis

B
S

S

H

B

B

B
ka
arıdaki mesajlar, sadece kontak anahtarı II
umunda ve BLIS devrede iken (yani, sürücü
emi kapatmamışsa) gösterilmektedir.

tem durumu Gösterge ekranındaki metin

lis çalışmıyor KÖR NOKTA SİST. SERVİS GEREK
ağdaki kamera kapalı KÖR NOKTA SİST. SAĞ KAM.

KAPALI
oldaki kamera kapalı KÖR NOKTA SİST. SOL KAM.

KAPALI
er iki kamera da kapalı KÖR NOKTA SİST. KAMERALAR

KAPALI
LIS sistemi kapalı KÖR NOKTA BİLG. SİSTEM

KAPALI
LIS sistemi açık KÖR NOKTA BİLG. SİSTEM AÇIK

UYARI!
LIS kameraları, insan gözüyle aynı kısıtlılıklara sahiptir, yani yoğun
r yağışı veya yoğun siste daha kötü "görür".
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Tekerlekler ve lastikler
Genel 138
Lastik basıncı 141
Tekerleklerin değiştirilmesi 142
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne) 143
Tekerleklerin sökülmesi 145
Acil durum lastik tamiri 147
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Tüm
Örn
225

Hı
Ara
boy
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Bu
hem

astiğin yaşı
astiklerin on seneye kadar teorik hizmet ömrü
lsa bile, altı seneden daha eski lastiklerin
ullanılmaması tavsiye edilir.

22
70

R
16
10

H

nel
rüş özellikleri ve lastikler
tikler, aracın sürüş özelliklerini büyük
de etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
ıncı ve hız değeri aracın performansı
ımından çok önemlidir.
tikleri değiştirirken, dört tekerleğe de aynı
ve boyutlarda ve ayrıca tercihen aynımarka
ikler takmaya dikkat ediniz. Lastik basınç
etinde belirtilen, tavsiye edilen lastik
ınçlarına uyunuz. Bkz. sayfa 141.
utların gösterilişi
otomobil lastiklerinde boyutlar belirtilir.

eğin:
/70R16 102H.

z değerleri
ç bir bütün olarak onaylanmıştır, yani
utlar ve hız değerleri aracın ruhsat
esinde belirtilenlerden farklı olmamalıdır.

koşullara tek istisna (hem metal çivili olan
de olmayan) kış lastikleridir. Böyle bir

lastik seçilirse, araç, lastiğin hız değerinden
daha hızlı kullanılmamalıdır (örneğin, Q sınıfı
lastik azami 160 km/saat hızda kullanılabilir).
Trafik yönetmeliklerinin, lastiklerin hız sınıfını
değil, aracın ne kadar hızla sürülebileceğini
belirlediklerini unutmayınız.
Not: İzin verilen maksimum hızlar belir-
tilmiştir.

Yeni lastikler
Lastikler çabuk bozulabilen
ürünlerdir. Birkaç yıl sonra,
sertleşmeye başlarlar ve aynı
zamanda sürtünme kapasitesi/
özellikleri giderek bozulur.
Bu nedenle, onları

değiştirdiğinizde mümkün olduğunca yeni
lastikler temin etmeyi amaçlayınız. Bu husus
özellikle kış lastikleri için önemlidir. Üretim
haftası ve yılı dört hane ile belirtilir, örneğin
1502. Resimde gösterilen lastik, 2002 yılının
15. haftasında üretilmiştir.

L
L
o
k

5 Kesit genişliği (mm)
Kesit yüksekliği ile genişliği
arasındaki oran (%)
Radyal kat
Tekerlek jantı çapı inç (") olarak

2 Lastik yükü indeksi (bu durumda
615 kg)
Hız değeri (bu durumda 210 km/saat)

Q 160 km/s (sadece kış lastiklerinde
kullanılır)

T 190 km/s
H 210 km/s
V 240 km/s
W 270 km/s
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edeniyle, hiçbir zaman çabuk takılan kar
incirleri kullanmayınız.

Geçici" yedek tekerlek
edek tekerleğin (stepne)1, normal lastik tamir

dilinceye ya da değiştirilinceye kadar yalnızca
ok kısa bir süre için kullanılması
ngörülmüştür. Yedek tekerleği mümkün olan
n kısa sürede normal tekerlekle değiştiriniz.
edek tekerlekle kullanma nedeniyle yol tutuşu
eğişebilir.
raçta yedek tekerlek takılıyken, hiçbir zaman
0 km/saat’ten daha hızlı sürmeyiniz.
asalara göre yedek tekerlek/lastik, yalnızca
stik bir hasar gördüğünde geçici olarak
ullanılmalıdır. Bu nedenle, bu tip bir tekerlek/
stik en kısa zamanda bir normal tekerlek/
stikle değiştirilmelidir.
ormal lastiklerle/tekerlerle birlikte kullanılan
edek tekerleğin farklı sürüş özellikleri yarata-
ileceğini unutmayınız. Dört tekerden çekişli

Önemli!
Araç modeli, lastiği ve jant boyutları için
tasarlanmış Volvo orijinal kar zincirleri
veya eşdeğeri zincirler kullanınız. Yetkili
Volvo servisine başvurunuz.

1. Bazı varyantlar ve pazarlar
aşınma göstergeli lastikler
aşınma göstergeleri, dişi genişliğine kesen
dişsiz şeritlerdir. Lastiğin yanında TWI (Diş
nma Göstergesi) harfleri vardır. Sadece
mm diş derinliği kalırsa, bu şerit açıkça
ülebilir. Lastikleri mümkün olan en kısa
anda değiştiriniz. Az miktarda diş derinliği

unan lastiklerin, yağmur ve karda çok kötü
tutuşu sağladığını unutmayınız.

ş lastikleri
vo, belirli boyutlara sahip kış lastikleri
lanılmasını tavsiye etmektedir. Bunlar,
ik basınç etiketinde belirtilmiştir. Yeri için,
. sayfa 141. Lastik boyutları, motorun
deline bağlıdır. Aracı kış lastikleri ile

kullanırken, bunlar dört tekerleğin her birine
takılmalıdır.
DİKKAT! En uygun jant ve lastik tipleri için
bir Volvo servisine danışınız.

Çivili lastikler
Çivili kış lastikleri 500-1000 km boyunca
yumuşak ve hafif sürüşle "alıştırılmalı" ve
böylece çivilerin lastiğe doğru şekilde
oturmaları sağlanmalıdır. Bu, lastiğin ve
özellikle çivilerin daha uzun bir ömre sahip
olmalarını sağlar.
DİKKAT! Çivili lastiklerin kullanımına ilişkin
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye değişiklik
gösterir.
Diş derinliği
Buzlu, karlı yollar ve düşük sıcaklıklar lastik-
lerden yazın sürüş yapmaktan çok daha
fazlasını ister. Bu nedenle, dört milimetreden
daha az diş derinliği olan kış lastikleri ile aracın
kullanılması önerilmemektedir.
Kar zincirleri
Kar zincirleri yalnızca ön tekerleklerde
kullanılabilir. Bu durum, dört tekerden çekişli
araçlar için de geçerlidir.
Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten hızlı
gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri aşındıracağından, çıplak zeminde
kullanmaktan kaçınınız. Disk frenler ile teker-
lekler arasındaki boşluğun çok küçük olması
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larda aşırı hızların şanzımana zarar

ebileceği de unutulmamalıdır.

nemli!
raç, birden fazla "geçici" yedek tekerlek
kılı olarak asla kullanılmamalıdır.
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stik basıncı

erilen lastik basıncı
ıt deposu kapağının içindeki lastik basıncı
eti, farklı yük ve hız koşullarında olması
eken lastik basıncını gösterir.

stik basıncının kontrol edilmesi
tik basıncını düzenli olarak kontrol ediniz.
ru lastik basıncı, lastik basınç tablosunda

terilmiştir. Belirtilen lastik basınçları soğuk
iklere aittir. (Soğuk lastik, lastiklerin dış
a sıcaklığı ile aynı sıcaklıkta olduğu
mına gelir).
lış lastik basıncı ile kullanma, aracın sürüş

lliklerini olumsuz olarak etkiler ve lastik
masını arttırabilir. Birkaç kilometre
ükten sonra, lastikler ısınır ve basınç artar.

Bu nedenle basınç, lastikler sıcakken kontrol
edilmişse, lastiğin havasını indirmeyiniz.
Bununla birlikte basınç çok düşükse lastiğe
hava basınız.
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kerleklerin değiştirilmesi

lastiğin dönüş yönünü göstermektedir.

z ve kış tekerlekleri
ve kış tekerlekleri değiştirildiğinde, aracın

gi tarafına takıldıkları işaretlenmelidir,
eğin sol için L ve sağ için R. Sadece bir
de dönmek üzere tasarlanmış diş desenli
iklerde, bir ok ile dönüş yönü
etlenmiştir. Lastik ömrü boyunca aynı
de dönmelidir. Lastikler ancak ön ve arka
ında değiştirilmelidir, asla sağdan sola veya
i şekilde değiştirilmemelidir. Lastikler
lış takılırsa, aracın frenleme özellikleri ve
muru, karı ve çamuru yolun kenarına atma
veti olumsuz yönde etkilenir. En fazla diş
inliğine sahip olan lastikler daima arkaya
lmalıdır (patinaj yapma riskin azaltmak
).

Tekerlekler, yatay veya asılı olarak
saklanmalıdır, kesinlikle dik olarak saklan-
mamalıdır.
Diş derinliğinden emin değilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
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gen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)

gen reflektör (bazı ülkelerde)
en reflektörü kullanırken bulunduğunuz

edeki yasal sınırlamalara uyun.
en reflektörü aşağıdaki gibi kullanınız:

Üçgen reflektör kılıfını çıkarınız. Kılıf bir
kayışla tespit edilmiştir.
Üçgen reflektörü kılıfından (A) çıkarınız.
Üçgen reflektörün dört destek ayağını dışarı
katlayınız.
Her iki kırmızı üçgen kenarını açınız. Trafik
koşullarını dikkate alarak üçgen reflektörü
uygun bir yere yerleştiriniz.

Kullandıktan sonra:
– Her şeyi çıkardığınız sırayla toplayınız.
Üçgen reflektörü, kılıfı ile birlikte bagaj
bölmesindeki yerine sağlam şekilde tespit
edilmesine dikkat ediniz.
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ardır. Bir kişi kolu çevirirken, diğeri tekerleği
ılavuzlar.

Kabloyu dışarı çekip, tespit donanımını
tekerleğin ortasındaki deliğe yerleştiriniz.
Kabloyu yavaşça (saat yönünde) biraz
döndürünüz.
Tekerleği egzoz sisteminin üzerine gelecek
şekilde eğiniz.
Tekerleğin arka kenarını aşağıda tutarak
içeri doğru çeviriniz.
Tekerleği arka aksın üzerine, döşemeye
karşı yerleştiriniz.
Durma noktasına gelene kadar çeviriniz.

ekerleğin sağlam takılı olup olmadığını
ontrol ediniz.

1

gen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)

dek tekerlek1 – çıkarma
pne aracın altında yer alır. Kriko ve alet
mı krankla birlikte taban deposundadır.
konun konumu, aracın yedi (1) ya da beş (2)
lik olmasına göre değişir.
pneyi şöyle çıkartınız:
Yükleme kapağının altını aşağı indirin.
Bagaj bölmesi döşemesindeki kapağı
kaldırınız.
Krankın iki parçasını alet kitinden sökünüz
ve bunları birleştiriniz.
Kolu vinçe takınız.
Durana kadar kolu saat yönüne ters yönde
çevirmek suretiyle lastiği sökünüz.

– Tekerleği kablodan çözün.
– Kabloyu geri sarınız (saat yönünde).
DİKKAT! Sürüş esnasında sarkması halinde
kablo otomobile zarar verebilir.
4. Patlak lastiği bagaj bölmesine koyunuz.

Alet takımında patlak lastik için
öngörülmüş plastik bir torba bulun-
maktadır.

DİKKAT! Otomobilin altındaki bölme yalnız
otomobilin orijinal yedek tekerleği için
öngörülmüştür. Buraya başka bir tekerlek
koymayınız.

Yedek tekerlek – tekrar yerine
takılması
Yedek tekerleğin tekrar yerine takılması
işleminin iki kişi tarafından yapılmasında yarar

v
k
–

–

–

–

–

–
T
k

. Bazı varyantlar ve pazarlar
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El frenini çekiniz ve 1. vitese takınız (düz
şanzıman) ya da vites seçme kolunu P
konumuna getiriniz (otomatik şanzıman).
Yerde kalan tekerleklerin her iki tarafına
takozlar koyunuz - taş ya da tahta bloklar
kullanınız.
Krikoyu, tekerlek somunu anahtarı ve
krankı çıkartınız; yerleri için bkz. sayfa 144.
Tekerlek cıvatalarını½-1 tur gevşetmek için
tekerlek somunu anahtarı kullanınız. Ters
saat yönünde çeviriniz.

UYARI!
Kriko ile kaldırılmışken asla otomobilin
altına girmeyiniz! Otomobil düşebilir ve
yaralanmaya yol açabilir.
Otomobilin orijinal krikosu yalnız tekerlek
değiştirmek için kullanılmalıdır. Araç
üzerindeki bütün diğer çalışmalar,
tamirhane krikoları ve aracın kaldırılacak
kısmının altına dingil sehpaları konularak
gerçekleştirilmelidir.
Kriko vidası her zaman iyi yağlanmış
olmalıdır.
Zemin çok yumuşaksa, kriko yana kayabilir
ve otomobil düşebilir. Tekerlek
değiştirilirken otomobilin içinde hiç kimse
bulunmamalıdır.
kerleklerin sökülmesi

ko uygulama noktaları kapıların alt
fındadır.

kerleklerin sökülmesi
fiğin yoğun olduğu bir yerde tekerleği
iştirmek zorunda kalırsanız üçgen reflektörü
lanmayı unutmayınız. Aracın her iki
fında ikişer kriko uygulama noktası bulun-
ta olup, bunlar kapıların altında yer alır.

– Otomobili eğimsiz, düz ve sağlam bir yere
park ediniz.

–

–

–

UYARI!
Doğru kriko uygulama noktalarının
kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediniz.
Kriko uygulama noktalarının arasında
üretim esnasında kullanılan pimli bir tespit
noktası vardır. Bu nokta otomobilin
kaldırılmasında kullanılabilecek kadar
sağlam değildir. Kriko uygulama
noktalarının yerleri konusunda şüpheniz
varsa, bir Volvo servisine başvurunuz.
Yanlış takılan bir kriko kapıya ve kaportaya
zarar verebilir.
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oğru cıvata tipini kullanmaya dikkat ediniz.
min değilseniz en yakın Volvo servisine
anışınız.

K
dü
kerleklerin sökülmesi

Krikoyu, kriko uygulama noktalarının altına
yerleştiriniz ve otomobilin tabanına doğru
yukarı çeviriniz. Krikonun tespit yerine
sağlam oturup oturmadığını kontrol ediniz.
Ardından krikoyu, ayağı kriko uygulama
noktasının tam altına gelecek şekilde
yerleştiriniz. Şekle bakınız. Krikonun altına
tahta blok vs. koymayınız, aksi taktirde
kriko tam kapasite ile çalışamaz.

– Tekerlek yerden kalkana kadar otomobili
kaldırınız.

– Tekerlek cıvatalarını sökünüz ve tekerleği
kaldırıp çıkarınız.

Tekerleğin takılması
– Tekerlek ve göbek üzerindeki temas

noktalarını temizleyiniz.
– Tekerleği yerleştiriniz. Tekerlek

somunlarını vidalayınız.
– Aracı tekerlekler dönemeyecek şekilde

indiriniz.
– Tekerlek cıvatalarını münavebe ile tork

kademelerinde sıkıştırınız. Sıkıştırma torku:
140 Nm (14,0 kpm). Tekerlek cıvatalarının
doğru tork ile sıkıştırılması önemlidir. Bir
tork anahtarı ile kontrol ediniz.

– Krikoyu tekrar bagaj bölmesine koymadan
önce tamamen içeri döndürünüz. Sonra
yerine tespit ediniz.

– Yeni lastiğin basıncının doğru olduğundan
emin olmak için kontrol ediniz.

DİKKAT! Jantların çelik ya da alüminyum
olmalarına göre iki farklı tip tekerlek cıvatası
bulunmaktadır; alüminyum jantlarla kullanılan
cıvatalarda gevşek, döner bir halka bulunur.
Çelik jantlarla kullanılan cıvatalarda ise döner
halka bulunmaz.

D
E
d

UYARI!
riko yanlış yerleştirilmişse, otomobil
şebilir. Yaralanma tehlikesi!
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İKKAT! Acil durum lastik tamir seti, sadece
mas lastik sırtında deliği olan lastikleri tamir

maçlı tasarlanmıştır.
cil durum lastik tamir seti, lastik yanağından
atlayan lastikleri yapıştırmada sınırlı özelliğe
hiptir. Lastikte büyük yarıklar, çatlaklar,

üzensizlikler veya benzeri hasarlar varsa, acil
urum lastik tamir seti ile tamir etmeyiniz.
cil durum lastik tamir seti, kompresör ve

letlerle birlikte bagajda, zeminin altında
ulunmaktadır.
ompresörü bağlamak için 12 V’luk soketler,
ndeki merkezi konsolun yanında ve arka
oltuğun yanında ve bagajda bulunmaktadır.
atlak lastiğe en yakın elektrik soketini seçiniz.

cil durum lastik tamir setinin çıkarılması
Zemin paspasının arka kenarını öne doğru
katlayınız.
Acil durum lastik tamir setini kaldırarak
çıkarınız.

UYARI!
Acil durum lastik tamir yapıştırıcısı, cilde
temas ederse tahrişe neden olabilir. Cilde
temas etmesi halinde, sıvıyı sabun ve suyla
yıkayarak temizleyiniz.
il durum lastik tamiri

kişilik araçlarda

nel
pnesi bulunmayan araçlarda, bunun yerine
durum lastik tamir seti verilmiştir. Bu tamir
, patlamış lastiği yapıştırmak hem de lastik
ıncını kontrol etmek ve ayarlamak için
lanılabilir. Tamir seti, elektrikli bir hava
presöründen ve yapıştırıcılı bütünleşik bir

udan oluşur.

Yedi kişilik araçlar

Acil durum lastik patlamasını
tamir seti
Acil durum lastik tamir seti1, aracın en fazla bir
200 km daha (azami) veya en yakın lastik
servisine sürülebilmesini sağlayan sadece
geçici bir acil durum onarımı için
tasarlanmıştır. Yapıştırıcı, lastik sırtında delik
bulunan lastikleri etkin şekilde yapıştırma
özelliğine sahiptir.
Yapıştırıcının bulunduğu teneke kutu, son
kullanma tarihi geçmeden önce veya lastik
tamir seti kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir.
Teneke kutunun değiştirilmesi için, bkz. Lastik
tamir setinin değiştirilmesi, sayfa 151.

D
te
a
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k
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A
–

–

1. Bazı varyantlar ve pazarlar
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50 litreye kadar olan cisimlere, kompresörle
hava basılabilir.

UYARI!
Egzoz dumanlarının solunması hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla kapalı
veya havalandırması yetersiz olan bir yerde
çalışır vaziyette bırakmayınız.
il durum lastik tamiri

stiklerin şişirilmesi
fiğin olduğu bir yerde bir tekerleğin
rilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
leştiriniz.
Turuncu renkli anahtarın (2) 0 konumunda
olduğundan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
çıkarınız.
Hava hortumunun supap bağlantısını,
lastiğin hava supabındaki dişin altına
vidalayınız.
Kabloyu (5), aracın 12 V’luk elektrik soket-
lerinden birine takınız.
Motoru çalıştırınız. Araç iyi havalandırılmış
bir ortamda bulunmalıdır.

– Anahtarı (2) I konumuna getirerek
kompresörü çalıştırınız.

– Lastiği, lastik basınç etiketinde belirtilen
basınca kadar pompalayınız.

– Kompresörü kapatınız, anahtar (2) 0
konumunda olmalıdır. Hava hortumunu ve
kabloyu ayırınız. Supabın toz kapağını
takınız.

– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.

– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
altına yerleştiriniz.

– Kompresör bir seferde on dakikadan daha
fazla çalıştırılmamalıdır. Aşırı ısınma
tehlikesi olduğunda kompresörü soğumaya
bırakınız.

–
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Anahtarı (2) I konumuna getirerek
kompresörü çalıştırınız. Yapıştırıcının
pompalanması sırasında, basınçta
maksimum 4 barlık geçici bir artış olur. Bir
dakika kadar sonra, basınç düşer ve
manometre daha doğru bir lastik basıncı
gösterir.
Lastiği, 1,8 ile 3,5 bar arasında bir basınca
pompalayınız. On dakika pompaladıktan
sonra basınç 1,8 bar basınca ulaşmamışsa,
aşırı ısınmaması için kompresör
durdurulmalıdır.
Hava hortumunu (4) hava supabından
çıkarınız ve toz kapağın yerine takınız.
Kabloyu (5) elektrik soketinden çıkarınız.
Turuncu renkli kısmı (7) orijinal konumuna
tlamış lastiklerin tamir edilmesi
fiğin olduğu bir yerde acil olarak lastiğin
ir edilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
leştiriniz.
Acil durum lastik tamir setinden, izin
verilen en yüksek hız ile ilgili etiketi (1)
çıkarınız ve onu sürücü tarafından kolayca
görülebileceği direksiyon simidine
yapıştırınız.
Turuncu renkli anahtarın (2) 0 konumunda
olduğundan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
çıkarınız.
Hava hortumunun supap bağlantısını,
lastiğin hava supabındaki dişin altına
vidalayınız.

– Kabloyu (5), aracın 12 V’luk elektrik
soketine takınız.

– Emniyet mandalını (6) ayırınız ve turuncu
renkli kısmı (7), tık sesi işitilene kadar
90 derece dikey konuma döndürünüz.

– Motoru çalıştırınız. Araç iyi havalandırılmış
bir ortamda bulunmalıdır.

–

–

–

UYARI!
Egzoz dumanlarının solunması hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla kapalı
veya havalandırması yetersiz olan bir yerde
çalışır vaziyette bırakmayınız.
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geri katlayınız ve mandalı (6) tespit ediniz.
Lastik tamir setini araçta emniyetli bir yerde
muhafaza ediniz.
Derhal maksimum 80 km/saat hızla 3 km
kadar gidiniz, böylece yapıştırıcı lastiğe
iyice yapışabilir.

Lastik basıncını tekrar kontrol ediniz:
KAT! Şişirme için sadece kompresör

lanılacak olduğunda turuncu renkli kısmı (7)
ırmayınız.

– Hava hortumunu (4) lastikteki hava
supabına takınız.

– Kabloyu (5) 12 V’luk güç noktasına
bağlayınız. Kompresördeki basıncı
okuyunuz. Lastik basıncı 1,3 bar’ın altında
ise lastiğin sızdırmazlığı yeterince iyi
sağlanamamıştır. Bu koşullar altında yola
devam edilmemelidir. Bir lastik merkeziyle
temas kurunuz.

– Lastik basıncı 1,3 bar’dan yüksekse, lastik,
lastik basınç etiketinde belirtilen basınç
değerine kadar pompalanmalıdır. Yeri için
bkz. sayfa 141. Lastik basıncı çok yüksek
ise, indirme supabı (8) ile basıncı indiriniz.

– Kompresörü kapatınız, anahtar (2) 0
konumunda olmalıdır. Hava hortumunu ve
kabloyu ayırınız. Supabın toz kapağını
takınız.

– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.

– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
altına yerleştiriniz.

Kompresör bir seferde on dakikadan daha fazla
çalıştırılmamalıdır. Aşırı ısınma tehlikesi
olduğunda kompresörü soğumaya bırakınız.
DİKKAT! Kullanımdan sonra yapıştırıcı
bulunan teneke kutu ve hortum değiştiril-
melidir.

UYARI!
ompresör çalışırken asla lastiğin yanında
rmayınız. Özellikle lastik yanaklarına
kkat ediniz. Çatlaklar, düzensizlikler veya
şka hasarlar görünürse, derhal
mpresörü kapatınız. Bu koşullar altında,
lculuğunuza devam edemezsiniz. Yetkili
r lastik servisine başvurunuz.

UYARI!
cil durum lastik tamir seti kullanıldıktan
nra, 80 km/saat’ten daha hızlı sürmeyiniz.
eçici tamir edilmiş lastikler en kısa
manda değiştirilmelidir (müsaade edilen
ami sürüş mesafesi 200 km’dir).
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Yeni teneke kutu üzerindeki mührün (7)
zarar görmediğini kontrol ediniz. Teneke
kutuyu yerine vidalayınız.
Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun doğru
olarak takıldığını kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalayınız.
Hız etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
ıkarılan teneke kutuyu tehlikeli atık olarak
leme tabi tutunuz.
ullanıldıktan sonra teneke kutunun ve
ortumun değiştirilmesi

Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
vidayı (2) çözünüz.

Ö
K
ok
pıştırıcının teneke kutusunun
iştirilmesi
ıştırıcı bulunan teneke kutu, en iyisi tarihi

meden, tarih etiketine (1) bakınız, veya
ik tamir edildikten sonra değiştirilmelidir.
lanımdan sonra, tutuculu (8) teneke kutu (6)
ava hortumu (10) değiştirilmelidir. Son kullanma tarihi geçmeden önce

– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
vidayı (2) çözünüz.

– Hız etiketi (4) ile tarih etiketini (1) çıkarınız
ve güvenlik mandalını (5) açınız.
Kutuyu (3) gevşetiniz ve çıkarınız.

– Vidasını çözünüz ve teneke kutuyu (6)
çıkarınız.

–

–

–

Ç
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–

nemli!
utunun altındaki güvenlik önlemlerini
uyunuz.

UYARI!
Teneke kutu değiştirilirken, kompresörün
12 V’luk sokete bağlı olmadığından emin
olunuz.
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Hız etiketi (4) ile tarih etiketini (1) çıkarınız
ve güvenlik mandalını (5) açınız.
Kutuyu (3) gevşetiniz ve çıkarınız.
Teneke kutuyu (6) ve tutucuyu (9) saat
yönünde döndürürken, düğmeye (8) basınız.
Onları çıkarınız.
Hava hortumunu (10) çekerek çıkarınız.
Kalan yapıştırıcıyı bir bezle silerek temiz-
leyiniz veya kurumuşsa kazıyınız.
Yeni bir hava hortumu (10) koyunuz, doğru
olarak yerleştirildiğini kontrol ediniz.
Yeni teneke kutu üzerindeki mührün (7)
zarar görmediğini kontrol ediniz.
Tutucuyu (9) teneke kutuya (6) vidalayınız
ve bir "tık" sesi işitilinceye kadar saat dönüş
yönü tersine çeviriniz.
Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun doğru
olarak takıldığını kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalayınız.
Hız etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.

teneke kutu ve hava hortumu, normal atık
i işleme tabi tutulabilir.
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lemi oldukça yağmurlu veya soğuk hava
oşullarında kullanmaya başlarken de
apmalısınız.

öşemenin temizlenmesi
umaş döşeme üzerindeki lekelerin
ıkarılması
irlenmiş kumaş döşemeler için Volvo
tıcısında bulabileceğiniz özel temizleme
addesini kullanmanız tavsiye edilir. Diğer

imyasal maddeler döşemenin yangına
ayanıklılık özelliğini zedeleyebilir.

inil ve plastik parçalardaki lekelerin
mizlenmesi
donanımdaki vinil ve plastik kısımların

mizlenmesi için, Volvo bayiinde
ulabileceğiniz özel temizleme maddesini
ullanmanız tavsiye edilir. Lekeleri
azımayınız veya ovalamayınız. Kuvvetli leke
ıkarıcılar kullanmayınız.
eri döşeme üzerindeki lekelerin temiz-
nmesi
irlenmiş deri döşemeler için Volvo satıcısında
ulabileceğiniz özel temizleme maddesini
ullanmanız tavsiye edilir. Deri döşemeyi,

Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kumaş
döşemeye zarar verebilir.
mizleme
acın yıkanması
cınız kirlenince hemen yıkayınız. Araç
puanı kullanınız. Pislik ve yol tuzu

ozyona sebep olabilir.
Aracı direkt güneş ışığı altına park
etmeyiniz. Boyası sıcak bir aracın
yıkanması, boya üzerinde kalıcı hasara
neden olabilir. Aracı, atık su ayırıcısı
bulunan bir araç yıkayıcıda yıkayınız.
Aracın altındaki kiri suyla tamamen
yıkayınız.
Gevşemiş pisliği çıkarmak için tüm aracı
yıkayınız. Basınçlı yıkayıcı kullanırken:
Basınçlı yıkayıcı memesinin gövdeye
30 cm’den fazla yaklaşmadığından emin
olunuz. Suyu kilitlere doğrudan püskürt-
meyiniz.
Sünger, araç şampuanı ve bol miktarda ılık
suyla yıkayınız.
Pisliği çıkarmak zor ise, aracı soğuk yağ
temizleme maddesi kullanarak yıkayınız.
Aracı temiz, yumuşak bir güderiyle veya su
sıyırma lastiği ile kurulayınız.
Silecek lastiklerini ılık sabunlu suyla veya
araç şampuanı ile temizleyiniz.
ş pisliklerinin temizlenmesi

pisliklerini mümkün olan en kısa zamanda
amak suretiyle boyanın üzerinden temiz-
niz. Kuş pisliklerinin içinde bulunan

kimyasal maddeler çok kısa zaman içinde
boyayı etkileyip, soldurabilirler. Bu renk
solması sadece bir uzman tarafından
giderilebilir.

Otomatik araç yıkama
Aracınızı yıkamanın en basit ve çabuk yolu,
aracı otomatik bir yıkama tesisine götürmektir.
Bununla beraber otomatik araç yıkama tesis-
indeki yıkamanın, elle esaslı bir şekilde
yıkamanın yerine geçemeyeceğini unutmayınız
– otomatik yıkama tesisinin fırçaları aracın her
yerine etkili şekilde erişemeyebilirler. İlk aylar
içinde aracı elle yıkamanızı öneririz.

Yağmur veya çamurda uzun süre kullanırken,
arada sırada fren pedalına hafifçe basınız. Bu
işlem, fren balatalarını ısıtır ve kurutur. Bu

iş
k
y

D
K
ç
K
sa
m
k
d

V
te
İç
te
b
k
k
ç
D
le
K
b
k

UYARI!
Motor daima bir serviste yıkatılmalıdır.
Motor sıcaksa, yangın tehlikesi vardır.

UYARI!
Aracı yıkadıktan sonra, nemin ve
korozyonun fren balatalarını etkilememesi
ve fren performansını azaltmaması için
frenleri daima test ediniz.
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vey
vo’nun deri bakım setini kullanarak yılda
veya iki kez işleme tabii tutunuz. Asla
vetli çözeltiler kullanmayınız. Bu gibi
nler kumaş, vinil ve deri döşemeye zarar
ebilir.

niyet kemerlerinin temizlenmesi
ve sentetik deterjan kullanınız. Özel bir
aş temizleme maddesi, Volvo bayiinden

in edilebilir. Çekmeden önce, emniyet
erinin kuru olduğundan emin olunuz.

stalama ve cilalama
ey boyası parlaklığını kaybetmeye

ladığında ve kış aylarına yaklaşıldığında
tra bir koruma tabakası sağlamak isterseniz
anızı cilalayınız ve pastalayınız.
ellikle bir yıldan önce aracı cilalamanız

ekmez. Ancak bu süre içinde pastalama
ılabilir.
cı cilalamadan ve/veya pastalamadan önce
ayınız ve iyice kurulayınız. Asfalt ve zift
lerini beyaz ispirtoyla temizleyiniz. Daha
çı lekeler, boyalı yüzey için tasarlanmış
pasta kullanılarak çıkarılabilir. Cila

lanarak cilalayınız ve sonra sıvı veya katı
tayla pastalayınız. Ambalajın üzerindeki
matlara titizlikle uyun. Pek çok ürün hem
hem mum içerir.

°C’den daha sıcak yüzeylerde pastalama
a cilalama işlemi yapmayınız.

Kapı aynalarının ve ön kapı
camlarının su tutmaz kaplama
tabakası ile temizlenmesi (isteğe
bağlı)
Su tutmazlık özelliklerine zarar
verebileceğinden, ayna/cam yüzeylerde hiçbir
zaman otomobil pastası, yağ çözücüsü veya
benzeri ürünler kullanmayınız.
Temizlerken cam yüzeylere zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Buzu temizlerken cam yüzeylerin zarar
görmesini önlemek için, daima plastik buz
kazıyıcılar kullanınız.
Su tutmaz kaplama doğal bir aşınmaya tabidir.
DİKKAT! Su tutmazlık özelliklerini korumak
için Volvo yetkili satıcılarından edine-
bileceğiniz özel bir kaplama maddesiyle
işlenmesi tavsiye edilmektedir. Bu, ilk önce üç
yıl sonunda ve ardından her yıl kullanılmalıdır.
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aş çentiği metale nüfuz etmişse aşağıdaki
lemleri yapınız:

Hasarlı yüzey üzerine bir maskeleme bandı
yapıştırınız. Boya artıkları banda yapışacak
şekilde çekim (resim 1).
Astar boyayı iyice karıştırın ve ince bir fırça
veya kibrit çöpü kullanarak boyayı sürünüz
(resim 2).
Astar boya kuruduğunda, fırçayla birinci
katı sürünüz.
Boyanın iyice karışmış olmasına özen
gösteriniz ve birkaç ince kat sürünüz. Her
boya katından sonra kurumasını bekleyiniz.
Çizikler için de işlemler aynıdır ancak hasar
görmemiş boyayı korumak için çevresini bir
bantla maskeleyebilirsiniz (resim 3).
Bir iki gün bekledikten sonra onarılan yeri
cilalayarak işlemi bitiriniz. Yumuşak bir
bezle mümkün olduğu kadar az pasta cila
sürünüz.
ya rötuşu

nk kodu
ru renk kullandığınızdan emin olunuz.
k kod numarası, motor yuvasındaki ürün
asının üzerinde yazılıdır.

ya
a, paslanmaya karşı önemli bir faktördür ve
enli bir şekilde kontrol edilmelidir.
adaki hasarların paslanmaya başlamadan

hal onarılması gerekir. Aşağıda sizin onara-
ceğiniz en genel boya hasarı tipleri belir-
iştir:

Ufak taş çentikleri ve çizikler
Tekerlek çamurluğunun kenarındaki ve kapı
eşiklerindeki hasar
uş yaparken, araç temiz, kuru ve +15 °C’nin
rinde bir sıcaklıkta olmalıdır.

Boya artıklarını bantla çıkarınız Gerekirse
maskeleyin

Küçük taş çentikleri ve çizikler
Malzemeler:
• Bir kutu astar boya
• Bir kutu boya ya da rötuş kalemi
• Fırça
• Maskeleme bandı
• Taş çentiği metale nüfuz etmemişse ve

hasar görmemiş bir boya tabakası varsa, bu
bölgeyi temizledikten sonra doğrudan
boyayla rötuş yapabilirsiniz.

T
iş
•

•

•

•

•

•

1
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slanmaya karşı koruma
slanmaya karşı koruma – kontrol
bakım
vo’nuz fabrikada paslanmaya karşı
amen korunmuştur. Karoserin parçaları,
anizli sacdan yapılmıştır. Karoserin altı

i hassas bölgeler dışarıdan aşınmaya karşı
nçli, pas engelleyici bir bileşimle
unmuştur. Elemanlar, iç boşluklar ve kapalı
mlar içeriden ince ve nüfuz edici bir pas
eyici madde püskürtülerek korunmuştur.
cınızın paslanmasını engellemek için iki
li yöntem vardır:
Aracınızı temiz tutunuz! Karoserin altını
hortumla su püskürterek temizleyiniz.
Yüksek basınçlı suyla yıkarken, hortumun
ucunu boyalı yüzeylerden en az 30 cm
uzaklıkta tutunuz!
Aracınızın pas koruyucu tabakasını düzenli
olarak kontrol ediniz ve gerekli bakımı
yapınız.
cınıza uygulanmış olan pas önleyici
laşık 8 yıl herhangi bir bakım gerektirmez.
süreden sonra, üç yıllık aralıklarla pas
eyici işlemden geçirilmesi gerekir. Bu
mler için Volvo servisinizden yardım
yin.

arma
tan koruma işlemini kendiniz yapmak
orsanız, söz konusu bölgeyi temizleyip

kurulayınız. Hortum kullanarak pislikleri suyla
akıtın, yıkayınız ve aracı tamamen kurulayınız.
Sprey veya fırçayla uygulanan bir paslanmaya
karşı koruyucu madde kullanınız.
İki tip pas önleyici madde vardır:
• İnce (renksiz), görünür yüzeyler için
• Kalın, aracın altındaki aşınmalara açık

alanlar için
Araçta bu maddelerle onarılabilecek bölgeler:
• Görünür kaynaklı ek yerleri ve metal sac

bağlantıları; ince sıvı
• Karoser altı; koyu sıvı
• Kapı menteşeleri; ince sıvı
• Kaput menteşeleri ve mandalı; ince sıvı
Uygulama tamamlandıktan sonra fazla bileşiği
beyaz ispirtoya batırılmış bir bezle silerek
temizleyiniz. Araç fabrikadan çıkmadan önce
motor parçalarındaki ve motor kabinindeki
amortisör ayakları bir mum tabanlı renksiz pas
önleyici maddeyle kaplanmıştır. Bu madde,
pastan koruma özelliğini kaybetmeden normal
deterjanlara karşı koruma sağlar.
Terebentin ya da beyaz ispirto gibi aromatik
çözücüler (özellikle emülsüyon içermeyen
temizleyiciler) kullanarak motoru yıkarsanız,
koruyucu mum her yıkamadan sonra yenilen-
melidir. Uygun mumları Volvo servisinizden
sağlayabilirsiniz.
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tion ulusal yasalara bağlı olarak bilgileri
ermeye zorlanabilir. Volvo Car Corporation
e servisleri de bilgileri okuyabilir ve kullana-
ilir.

lumsuz sürüş koşulları
racınızı kötü sürüş koşullarında kullanmanız
erekiyorsa, motor yağı ile hava ve yağ filtre-
rini, Servis ve Garanti Belgesi’nde öneri-
nden daha sık değiştiriniz.
zun süreli kullanımı içeren olumsuz sürüş
oşullarına örnekler:

Tozlu ve kumlu çevre
Bir karavan veya römork çekme
Dağlık bölgeler
Yüksek hızlar
Düşük hız veya rölanti
Düşük sıcaklıklar, (5 ºC’nin altında) kısa
yolculuklar (10 km’den az)

Ö
V
G
ve
lvo Servisi
lvo servis programı
ç fabrikadan çıkmadan önce tamamen test
şlerine tabi tutulur. Ayrıca araç size teslim
meden önce de Volvo Car Corporation
enlemelerine uygun olarak kontrol
miştir.
vo’nuzu olabildiğince emniyetli ve
enilir tutabilmek için, Servis ve Garanti
gesi’nde belirtilen Volvo servis programını
yiniz. Belirtilen servis ve bakım işlerini
ili Volvo servisinde yaptırınız. Volvo
isleri, en yüksek kalitede servisi garanti

cek personele, özel aletlere ve servis
ratürüne sahiptir.

el servis tedbirleri
cınızın elektrik sistemini etkileyen belirli
is işlemleri ancak aracınız için özel olarak
ştirilmiş elektronik cihazların yardımıyla
ılabilmektedir. Elektrik sistemini etkileyen
is işlerine başlamadan ya da

çekleştirmeden önce daima yetkili bir Volvo
isinize başvurunuz.

Aksesuarların takılması
Aksesuarların yanlış bağlanması ya da monte
edilmesi aracın elektrik sistemini olumsuz
etkileyebilir. Belirli aksesuarlar ancak uygun
yazılımın aracınızın elektrik sistemine
yüklenmesi halinde çalışırlar. Elektrik
sistemine bağlanan ya da bu sistemi etkileyen
aksesuarları takmadan önce daima yetkili bir
Volvo servisinize başvurunuz.

Araç verilerinin kaydedilmesi
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detaylı bilgi kaydetme özelliğine sahiptir. Bu
bilgi, bazı araç sistemlerinde güvenliği ve arıza
teşhisini arttırma araştırmasında kullanım
amacını taşımaktadır. Veriler, sürücü ve yolcu
tarafından emniyet kemerinin kullanılması ile
ilgili ayrıntıları, çeşitli araç sistemlerinin ve
modüllerinin çalışmalarını ve motor, gaz, direk-
siyon, frenler ve diğer sistemler ile ilgili durum
bilgilerini içerebilir. Bu bilgiler aynı zamanda
aracın sürülüş şekli ile ilgili ayrıntıları da içere-
bilir. Bu tip bilgiler, sadece bununla sınırlanma-
makla birlikte, araç hızı, fren ve gaz
pedallarının kullanımı ve direksiyon simidinin
konumu gibi özel ayrıntıları da içerebilir. Bu
ikinci tip bilgiler, araç sürülürken ve çarpışma
sırasında veya çarpışmaya yakın bir esnada
sınırlı bir sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
açıklamayacaktır. Ancak, Volvo Car Corpo-
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nemli!
olvo garantisinin geçerliliği için Servis ve
aranti Belgesi’ndeki talimatlara bakınız
bu talimatlara uygun hareket ediniz.
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racın kaldırılması
raç bir atölye krikosuyla kaldırılırsa, krikoyu
n kenarı alt şasi üzerine gelecek şekilde
erleştiriniz.

otorun altındaki çamurluk perdesine zarar
ermeyiniz. Krikoyu araç kaymayacak şekilde
erleştiriniz. Her zaman dingil sehpaları veya
enzeri gereçler kullanınız.
racı iki kolonlu bir servis asansörü kullanarak
aldırırsanız, ön ve arka kaldırma kollarının
apı eşiğinin altındaki kaldırma noktalarının
ltına gelmelerini sağlayınız. Resme bakınız.

A
çı
ke
ça
ka
M
at
do
ndi kendine bakım
aç üzerinde çalışmaya
şlamadan önce
ü

kablolarının doğru şekilde bağlanıp
ştırılmış olduğunu kontrol ediniz.
tor çalışır durumdayken akü bağlantısını
mayınız (örneğin akünün değiştirilmesi).
yü şarj etmek için asla hızlı bir şarj cihazı

lanmayınız. Aküyü şarj ederken akü
lolarının ayrılması gerekir.

hem aşındırıcı hem de zehirli asit içerir.
ye uygun bir ortamda işlem yapınız. Volvo

iiniz bu konuda size yardımcı olacaktır.

zenli aralıklarda kontrol ediniz.
ğıdakileri düzenli aralıklarla örneğin yakıt

dururken kontrol ediniz:

• Soğutma suyu - Seviye, genleşme
deposundaki MIN ve MAX işaretlerinin
arasında olmalıdır.

• Motor Yağı - Yağ seviyesi MIN ve MAX
işaretleri arasında olmalıdır.

• Hidrolik direksiyon hidroliği - Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasında
olmalıdır.

• Cam yıkama suyu - Depo dolu olmalıdır.
Donma noktası civarındaki sıcaklıklarda
cam yıkayıcı antifrizi kullanınız.

• Fren ve debriyaj hidroliği - Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasında
olmalıdır.
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UYARI!
teşleme sisteminden gelen yüksek gerilim
kışı. Ateşleme sistemindeki voltaj tehli-
lidir. Bu nedenle motor bölmesinde
lışma yaparken kontak her zaman
patılmalıdır.
otor sıcakken veya kontak açıkken
eşleme bujilerine ya da ateşleme bobinine
kunmayınız.

UYARI!
Motor kapatıldıktan bir süre sonra radyatör
fanının otomatik olarak çalışabileceğini göz
önünde bulundurunuz.
Motor daima bir serviste yıkatılmalıdır.
Motor sıcaksa, yangın tehlikesi vardır.
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1. Akü (bagajda)
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UYARI!
Motor kaputunu kapatırken düzgün
kilitlendiğinden emin olunuz!
otor kaputu ve motor kabini

putun açılması
Ön panelin altında, sol uçta yer alan kolu
çekiniz (sağdan direksiyonda sağ tarafta).
Bir kilidin açıldığını duyacaksınız.
Elinizi kaputun ön kenarının altına, sağ
tarafa sokun (panjurun altı).
Güvenlik mandalı kolunu yukarı bastırınız.
Kolu bırakıp kaputu açınız.

Motor kabini
1. Debriyaj ve fren hidroliği deposu
2. Röle ve sigortalar
3. Hava filtresi
4. Radyatör
5. Motor yağ ölçme çubuğu
6. Motor yağı doldurma
7. Yıkama sıvısı deposu
8. Direksiyon hidroliği deposu
9. Genişleme deposu, soğutma sistemi
10. Şasi verilerini gösteren plaka

1

R
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Q
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kıt sistemi
el motorlar, kirlere karşı hassastır. Sadece
tanıdığınız bir petrol şirketinin dizel yakıtını
lanınız. Kaliteden şüpheniz varsa kesinlikle
l yakıt doldurmayınız. Büyük petrol
etleri donma noktasına yakın sıcaklıklar
kış kullanımına özel dizel üretmektedir. Bu
ıt, düşük sıcaklıklarda daha az viskozdur ve
ıt sisteminde mum oluşma riskini azalt-
tadır.
ıt deposu dolu tutulursa yakıt deposundaki
unlaşma riski azalır. Yakıt alırken, yakıt
um borusunun etrafındaki alanın temiz olup
adığını kontrol ediniz. Boyaya yakıt
atmaktan kaçınınız.

ş yakıt deposu
ıt deposu kurursa, hiçbir özel işleme gerek
tur.

E (Kolza Metil Esteri)
ksimum % 5 RME dizel yakıtla
ıştırılabilir.

Yakıt filtresinden yoğuşmuş suyun
boşaltılması
Yakıt filtresi, yakıttaki yoğunlaşmayı ayrıştırır.
Yoğunlaşma, motorun çalışmasını bozabilir.
Yakıt filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aralıklarla veya araca kirli yakıt
koyulduğundan şüphelendiğiniz hallerde
boşaltılmalıdır.

nemli!
ME konsantrasyonu % 5’in üzerindeyse,
otorun zarar görmesi tehlikesi vardır.
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Seviye çubuğunu kullanarak yağı kontrol
ediniz. Yağ seviyesi MIN ve MAX işaretleri
arasında olmalıdır.
Yağ seviyesi MIN işaretine yakınsa, 0,5 litre
yağ ilave ederek çalıştırınız. Yağ seviyesi,
seviye çubuğundaki MIN işaretinden ziyade
MAX işaretine yakın oluncaya kadar yağ
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 227.
ıcak bir motorda yağın kontrol edilmesi:

Aracı düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve yağın kartere
dönmesine imkan vermek üzere
10-15 dakika bekleyiniz.
Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubuğunu siliniz.
Seviye çubuğunu kullanarak yağı kontrol
ediniz. Yağ seviyesi MIN ve MAX işaretleri
arasında olmalıdır.
Yağ seviyesi MIN işaretine yakınsa, 0,5 litre
yağ ilave ederek çalıştırınız. Yağ seviyesi,
seviye çubuğundaki MIN işaretinden ziyade
MAX işaretine yakın oluncaya kadar yağ
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 227.

Önemli!
Asla MAX işaretini aşmayınız. Motora çok
fazla yağ konursa, yağ tüketimi artabilir.
ğlar ve sıvılar
tor yağı ve yağ filtresinin

ntrolü ve değiştirilmesi
vis ve Garanti Belgesi’nde, uygun yağ ve
filtresi değiştirme aralıkları belirtilir. Zor

ullarda kullanma durumunda, daha kısa
ıklar tavsiye edilir. Bkz. sayfa 160.
tor yağı seviyesini kontrol ediniz ve yağı
iyodik olarak değiştiriniz.
i bir araçta, programlanmış ilk yağ
işiminden önce yağ seviyesinin kontrolü
llikle önemlidir. Servis ve Garanti
gesi’nde, yağ değişimleri için kilometre
ti değerleri belirtilir.
vo her 2500 km’de bir yağ seviyesi kontrolü
ılmasını tavsiye eder. En isabetli ölçümler
ştırmadan önce, soğuk motorda yapılır.
tor çalıştıktan sonra yapılan ölçümler doğru
ayabilir. Seviye ölçme çubuğu, motorun

tere akması için yeterli süre geçmediğinden
iyeyi düşük gösterecektir.
nedenle sayfa 227’de önerilen yağ cinsine,
ozitesine ve kapasitelerine bakınız.

Yağ seviyesi, yağ çubuğu üzerindeki işaretli
alan içinde olmalıdır.

Soğuk bir motorda yağın kontrol edilmesi:
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye

çubuğunu siliniz.

–

–

S
–

–

–

–

Önemli!
Daima tavsiye edilen kalitede ve doğru
viskozitede yağ kullanınız.
Kesinlikle yağ katkı maddeleri
kullanmayınız. Bunlar, motora hasar
verebilir. Sistem farklı bir yağ ile dolduru-
lursa, servis için en yakıt yetkili Volvo
servisiyle temas kurunuz.
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Baz
bul

oğutma sıvısının kontrolü ve
klenmesi
oğutma sıvısı eklerken, ambalajın üzerindeki
limatlara uyunuz. Hüküm süren hava
oşulları bakımından, soğutma sıvısı konsan-
asyonu ile şu karışımının doğru olması
nemlidir. Hiçbir zaman sadece su
klemeyiniz. Çok az veya çok fazla soğutma
vısı konsantrasyonu, donma tehlikesini artırır.
apasiteler için, bkz. sayfa 229.
oğutma sıvısını düzenli olarak kontrol
diniz
eviye, genişleme deposundaki MIN ve MAX
aretlerinin arasında olmalıdır. Sistem
eterince doldurulmazsa, yerel olarak yüksek

Y
m

ı motor modellerinde yağ seviye sensörü
unmaktadır; bkz. sayfa 227.

Yıkama sıvısı deposu
Ön cam ve far yıkayıcıları aynı sıvı deposunu
kullanırlar. Kapasiteler ile sıvılar ve yağlar için
önerilen cinsler için, bkz. sayfa 229.
Pompadaki, depodaki ve hortumlardaki sıvının
donmaması için kışın antifriz ilave ediniz.
Tavsiye: Yıkama sıvısı eklerken, silecek lastik-
lerini temizleyiniz.

S
e
S
ta
k
tr
ö
e
sı
K
S
e
S
iş
y

UYARI!
angın tehlikesinden dolayı, sıcak egzoz
anifoldu üzerine yağ dökmeyiniz.
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Ya
sıca
gör
MIN
run
DİK
soğ
kap
tehl
gele

ontrol etme ve fren ve debriyaj
idroliği eklenmesi
ren ve debriyaj hidroliği ortak bir depoya
hiptirler1. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
aretleri arasında olmalıdır. Seviyeyi düzenli
larak kontrol ediniz. Fren hidroliğini, her iki
ılda bir veya düzenli her iki servis aralığında
ir değiştiriniz.
apasiteler ve önerilen hidrolik cinsleri için,
kz. sayfa 229.
İKKAT! Hidrolik sıvısı, sert ve sık fren
apılmasını gerektiren dağlık veya yüksek nem

So
ça
ek
iç
ya

Ö
M
si
ha
ya
ge

1. Yeri, aracın soldan veya sağdan direksi-
yonlu olmasına bağlıdır.
ğlar ve sıvılar
klıklar oluşup, silindir başlığının zarar
mesi (çatlama) tehlikesi ortaya çıkar. Seviye

işaretine düştüğünde soğutucu doldu-
uz.

KAT! Motor yalnızca iyi doldurulmuş bir
utma sistemiyle çalışabilir. Silindir
ağında hasar (çatlaklar) meydana getirme
ikesi yaratan, yüksek sıcaklıklar meydana
bilir.

K
h
F
sa
iş
o
y
b
K
b
D
y

UYARI!
ğutma sıvısı çok sıcak olabilir. Motor
lışma sıcaklığındayken soğutma sıvısı
lemek gerekirse, aşırı basıncı boşaltmak
in genleşme kabının kapak vidasını
vaşça çözünüz.

nemli!
otor yalnızca iyi doldurulmuş bir soğutma
stemiyle çalışabilir. Silindir kapağında
sar (çatlaklar) meydana getirme tehlikesi
ratan, yüksek sıcaklıklar meydana
lebilir.

Önemli!
Daima Volvo tarafından önerilen paslanma
önleyicili soğutma sıvısı kullanınız. Yeni
araçlara, yaklaşık -35 °C sıcaklıklara kadar
dayanan soğutma sıvısı doldurulmaktadır.
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ora
araç

Fr
M
do
Fr
ar
nı olan tropik bölgelerde kullanılan
larda her yıl değiştirilmelidir.

Hidrolik direksiyon hidroliğinin
kontrolü ve eklenmesi
Her serviste seviyeyi kontrol ediniz. Yağın
değiştirilmesi gerekmez. Seviye ADD ve FULL
işaretleri arasında olmalıdır.
Kapasiteler ve tavsiye edilen sınıf için, bkz.
sayfa 229.
DİKKAT! Hidrolik direksiyon sisteminde bir
arıza olması halinde ya da aracın elektriğinin
kesilmesi ve çekilmesin gerekmesi halinde de
aracın yöneltilmesi hala mümkündür. Bununla
beraber, direksiyon normalden daha ağır olacak
ve direksiyonu çevirmek için daha fazla kuvvet
gerekecektir.

UYARI!
en hidroliği fren hidroliği haznesindeki
IN işaretinin altındaysa, fren hidroliği
ldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
en hidroliği kaybının nedeni
aştırılmalıdır.
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Sil

Sil
–

rka cam silecek kanatlarının
eğiştirilmesi

Silecek kolunu dışarı katlayınız.
Yükleme kapağı yönünde dışarı çekerek
silecek kanadını çıkarınız.
Yeni silecek kanadını yerine takınız.
Kanadın sağlam oturduğundan emin olmak
için kontrol ediniz.
ecek kanatları

ecek kanatlarının değiştirilmesi
Silecek kolunu dışarı doğru açınız ve
silecek kanadını, silecek koluna 45° açıda
tutunuz. Silecek kanadı üzerindeki yaya
basınız.

– Silecek kolu gözünün, silecek kanadı
bağlantısındaki delikten geçmesini
sağlayacak şekilde bütün silecek kanadını
aşağı doğru bastırınız.

– Sonra silecek kolu gözü, silecek kanadı
bağlantı parçasının yanınndan geçecek
şekilde kanadı yukarı doğru çekiniz. Yeni
silecek kanadını, yukarıda belirtilen
işlemleri tersine geçekleştirerek takınız ve
sağlam şekilde yerine oturup oturmadığını
kontrol ediniz.

DİKKAT! Sürücü tarafındaki silecek
kanadının düz olduğunu ve bir spoilera sahip
olduğunu unutmayınız. Yolcu tarafındaki
silecek kanadıysa kavislidir. Sürücü tarafındaki
spoiler, silecek kanadının alt kenarı üzerine
oturmalıdır. Kanat kavisi, ön cam alt kenarının
kavisine uymalıdır.

A
d
–
–

–



NSV

Bakım ve servis

Ak

Ak
Akü
say
tarz
koş
Par
ciha
kul
olar
Akü
geti
•

•

Aküyü çocukların
erişemeyeceği bir yerde
saklayınız.

Akü aşındırıcı asit içerir.

Kıvılcım ve açık alevden
sakınınız.

Patlama tehlikesi.
ü

ü bakımı
nün çalışması ve ömrü motorun çalıştırılma
ısından, deşarj olma sayısından, sürüş
ından, sürüş koşullarından, iklim
ullarından vs. etkilenir.
k ısıtıcısının ve benzeri büyük güç tüketen
zların kısa sürüş mesafesi ile birlikte

lanılması, akünün boşalmasına ve buna bağlı
ak problemlerin başlamasına neden olabilir.
nün fonksiyonunu gerektiği gibi yerine
rmesi için, aşağıdakileri dikkate alınız:
Akü elektrolit seviyesinin doğru olduğunu
(A) düzenli olarak kontrol ediniz.
Bütün gözleri kontrol ediniz. Kapakları
açmak için bir tornavida kullanınız. Her

gözün kendi maksimumu seviye işareti
vardır.

• Gerekirse, saf su kullanarak akünün
maksimum işaretine kadar ekleyiniz.

• Asla maksimum işaretini (A) aşmayınız.

– Kapakları gerektiği gibi sıkınız.
DİKKAT! Birçok kez boşalırsa, akünün ömrü
kısalacaktır.

Akü üzerindeki semboller
Bu semboller akü üzerinde gösterilmiştir.

Koruyucu gözlük kullanınız

Daha fazla bilgi aracın
Kullanıcı El Kitabı’nda
bulunmaktadır.

Önemli!
Damıtılmış veya deiyonize su (saf su)
kullanınız.
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Ak

Ok
edi
Akü
olu
bag
mev
hor
değ
yen
deli

kü takarken aşağıdaki işlemleri yapınız:
Aküyü yerine koyunuz.
Önce artı kutbu takınız.
Sonra eksi kutbu takınız.
Tahliye hortumunun aküye ve karoserdeki
çıkışa doğru şekilde bağlı olduğundan emin
olunuz.
ü

sihidrojen gazının tahliye
lmesi
oldukça patlayıcı olan oksihidrojen gazı
şturabilir. Bu gazın, yolcu kabininin ve
ajın içinde dolaşmasını engellemek için
cut gazı aküden dışarıya veren bir tahliye

tumu vardır. Herhangi bir nedenle aküyü
iştirmek zorunda kalırsanız, bu hortumun
i aküye bağlanması ve karoserdeki çıkış
ğine yönlendirilmesi zorunludur.

Akünün değiştirilmesi
Konsolu ve akü kapağını söküp aküyü çıkarmak
istediğinizde aşağıdaki işlemleri
gerçekleştiriniz:
– Kontağın kapalı olduğundan emin olunuz.
– Kutup başlarına dokunmadan önce en az

5 dakika bekleyiniz (bu süre içinde aracın
elektrik sistemindeki bilgiler farklı
kumanda modüllerinin hafızasına kayde-
dilir).

– Önce eksi kutbu ayırınız.
– Ardından artı kablosunu ve oksihidrojen

tahliye hortumunu sökünüz.

A
–
–
–
–



NTN

Bakım ve servis

A
ga
şe

A
ga
ya
kı
A
aç
gö
te
A
is
UYARI!
kü oldukça patlayıcı olan oksihidrojen
zı içerir. Tahliye hortumunun doğru
kilde bağlı olduğundan emin olunuz.

UYARI!
kü, oldukça patlayıcı olan oksihidrojen
zı çıkarabilir. Akü takviye kablolarının
nlış bağlanmasıyla oluşabilen bir
vılcım, akünün patlaması için yeterlidir.
ynı zamanda akü, ciddi yanıklara yol
abilen sülfürik asit içermektedir. Asit
zlerinize, cildinize ya da giysilerinize

mas ederse, bol miktarda suyla yıkayınız.
sit gözlere sıçrarsa, derhal tıbbi yardım
teyiniz.
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Am
Ge
Tüm
ver
Aşa
har
amp
tedi
•
•
•
•
•

puller
nel

ampul teknik özellikleri sayfa 233’te
ilmiştir.
ğıdaki liste, uzmanlık gerektiren ve servis

icinde değiştirilmesi uygun olmayan
ulleri ve nokta kaynaklı lambaları içermek-
r:
Tavandaki genel iç aydınlatma lambası.
Tavan aydınlatması
Okuma lambası
Torpido gözü aydınlatması
Lambalar, Bi-Xenon farlar.

Önemli!
Ampullerin camına asla parmaklarınızla
dokunmayınız. Elinizde kalan gres ya da
yağ, lambanın sıcak olması halinde
buharlaşıp, reflektörü kaplayarak zarar
verebilir.

UYARI!
Bi-Xenon farlı araçlarda, ışıklar üzerindeki
tüm çalışmalar yetkili bir Volvo servisinde
gerçekleştirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir şekilde ele
alınmalıdır.
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Am

Kı
po
lam
Kıs
değ
çıka
değ
dah
–

–
–

–

mpullerin ön lambadaki yeri
. Kısa far
. Uzun far
. Sinyal lambası
. Park lambası
. Yan işaret lambaları

1 2

345
pullerin değiştirilmesi

sa far, uzun far, sinyal lambası,
zisyon/park lambası ve yan işaret

bası
a far, uzun far ve park lambası ampulleri
iştirilirken önce lamba iç ünitesinin tümüyle
rılması gerekir. Bu ampullerden birini
iştirmek için önce aşağıdakileri yapınız ve
a sonra ilgili lambanın talimatlarına bakınız.
Bütün lambaları kapatınız ve kontak
anahtarını 0 konumuna getiriniz.
Kaputu açınız.
İç üniteyi yerinde tutan iki kilit pimini
yukarı çekerek üniteyi çıkarınız.
Ve düz olarak dışarı çekiniz.

– Mandalı önce aşağıdan içeri doğru bastırıp,
sonra yukarıdan biraz yukarı çekerek fişi
çıkarınız.

– Lamba iç ünitesini tümüyle çıkarıp, merce-
klerin zarar görmeyeceği yumuşak bir
yüzeyin üzerine yerleştiriniz.

Far lambası iç ünitesini takmak için işlemleri
ters sıra ile uygulayınız. Kilit pimlerinin sağlam
oturup oturmadıklarını kontrol ediniz.

A
1
2
3
4
5
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Am

Kı
–

–
–
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–

–
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–

an işaret lambaları ve pozisyon/
ark lambaları
mpuller bayonet tipi duyların içine takılıdır.

Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, çıkarınız.
Ampulü düz olarak dışarı çekiniz.
Ampulü dikkatlice girintinin içine
bastırarak takınız.
Ampul duyunu yerine takınız ve saat
yönünde çeviriniz.
pullerin değiştirilmesi

sa far lambası
Dış kapağı saat yönünün tersine çevirerek
açınız.
Fişi çekiniz.
Yaylı kelepçeyi kurtarınız. Önce yaylı
kelepçe kurtulacak şekilde sağa, sonra dışarı
ve aşağı doğru bastırınız.
Ampulü dışarı çekiniz.
Yeni ampulü takınız. Ampul ancak tek bir
konuma takılabilir.
Kelepçe yayını yukarıya ve biraz sola doğru
bastırarak mandalına oturmasını sağlayınız.
Fişi tekrar yerine bastırınız.
Kapağı tekrar yerine vidalayınız; "HAUT"
işareti üstte olmalıdır.

Uzun far lambası
– Düz olarak dışarı çekerek kapağı çıkarınız.
– Fişi çekiniz.
– Yaylı kelepçeyi kurtarınız. Önce yaylı

kelepçe kurtulacak şekilde sağa, sonra dışarı
ve aşağı doğru bastırınız.

– Ampulü dışarı çekiniz.
– Yeni ampulü takınız. Ampul ancak tek bir

konuma takılabilir.
– Kelepçe yayını yukarıya ve biraz sola doğru

bastırarak mandalına oturmasını sağlayınız.
– Fişi tekrar yerine bastırınız.
– Kapağı yerine takınız.

Y
p
A
–

–
–

–
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Sin
Am
–

–

–

is lambaları
Bütün lambaları kapatınız ve kontak
anahtarını 0 konumuna getiriniz.
Ampul yuvasını hafifçe saat yönünün
tersine çeviriniz.
Lambayı çıkartınız.
Yeni ampulü takınız. Ampul yuvasının
profili lamba ayağıyla uyuşur.
Ampul duyunu saat yönünde hafifçe
çevirerek yerine takınız. "TOP" yazısı üst
tarafta olmalıdır.
yal lambaları
puller bayonet tipi duyların içine takılıdır.
Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, çıkarınız.
Ampulü içeri bastırınız, saat yönüne ters
yönde çeviriniz ve çıkarınız.
Ampulü girintinin içine bastırıp, ardından
saat yönünde çevirerek yerine takınız.

Yan sinyal lambaları
– Bütün lambaları kapatınız ve kontak

anahtarını 0 konumuna getiriniz.
– Lamba duyunu alt taraftan küçük bir

çentikli tornavidanın yardımıyla çıkarınız.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde ¼ tur

çevirip, düz olarak dışarı çekiniz.
– Yanmış ampulü dışarı doğru çekiniz.
– Yeni ampulü takınız ve lambayı içeri doğru

bastırınız.

S
–

–

–
–

–
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Am

Am
için
1.
2.
3.
4.
DİK
son
LA
gör
düz
dan
pullerin değiştirilmesi

pullerin arka lamba grubu
deki yerleri
Sinyal lambası
Fren lambası
Geri vites lambası
Pozisyon lambaları
KAT! ’Arızalı bir lamba değiştirildikten

ra "LAMBA ARIZASI"/"STOP
MBASINI KONTROL EDİN" hata mesajı
üntülenmeye devam ederse, arızayı
eltmesi için yetkili bir Volvo servisine
ışılmalıdır.

P
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Q

N
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Somunları sıkıştırınız.
Yan paneli ve köşe parçasını takınız.
ka lamba grubundaki ampuller
Bütün lambaları kapatınız ve kontak
anahtarını 0 konumuna getiriniz.
Yükleme kapağının altını aşağı indirin ve
döşemedeki kapağı açınız.
Otomobil alışveriş torbası tutucusu ile
donatılmışsa (isteğe bağlı), tutucunun tespit
kayışlarını gevşetiniz.
Köşe parçasını (A) çıkarınız.
Mandalı (C) yukarı ve kendinize doğru
çekerek, yan paneldeki kapağı (B) açınız.
Alet takımından 10 nolu anahtarı alınız.
Somunları (D) gevşetiniz.
İç üniteyi tümüyle geri çekiniz.

– Daha kolay erişebilmek için kablonun uzun
kısmını gevşetiniz.

– İç üniteyi camı çizmeyecek yumuşak bir
yüzeyin üzerine koyunuz.

– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, dışarı çekiniz.

– Ampulü gevşetmek için saat yönüne ters
yönde çeviriniz.

– Ampulü değiştiriniz.
– Duyu tekrar girintinin içine takınız ve saat

yönünde çeviriniz.
– Kablonun fazla uzunluğunu tekrar geri

bastırınız.
– İç üniteyi cıvata deliklerine doğru

yerleştiriniz. İç üniteyi yerine bastırınız.

–
–

^

_
`

a

a
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Am

Ar
–

–
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–

emin aydınlatması
emini aydınlatan lambalar sürücü ve yolcu
rafında olmak üzere ön panelin altında
ulunurlar. Ampulü değiştirmek için aşağıdaki
ibi hareket ediniz:

Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvası
gevşeyecek şekilde hafifçe döndürünüz.
Yanık ampulü çıkarınız.
Ampulü değiştiriniz. Ampulün yanıp
yanmadığını kontrol ediniz.
Lamba mahfazasını tekrar yerine takınız.
pullerin değiştirilmesi

ka sis lambası
Çentikli bir tornavidayı şekildeki okla belir-
tildiği gibi yerleştiriniz.
Lambanın iç ünitesini dışarı bastırınız.
Lamba iç ünitesini saat yönüne ters yönde
çeviriniz ve duyun içinden dışarı çekiniz.
Ampulü değiştiriniz.

Araç plakası aydınlatması
– Bütün lambaları kapatınız ve kontak

anahtarını 0 konumuna getiriniz!
– Vidayı bir tornavidayla sökünüz.
– Bütün lamba mahfazasını dikkatle ayırarak

dışarı çekiniz. Konektörü (klemensi) saatin
aksi yönde döndürünüz ve ampulü çekerek
çıkarınız.

– Ampulü değiştiriniz.
– Konnektörü yerine takınız ve saat yönüne

çeviriniz.
– Lamba yuvasını tekrar yerine takınız ve

vidalayınız.

Z
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gaj bölmesindeki ampuller
Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvası
gevşeyecek şekilde hafifçe döndürünüz.
Yanık ampulü çıkarınız.
Ampulü değiştiriniz. Ampulün yanıp
yanmadığını kontrol ediniz.
Lamba mahfazasını tekrar yerine takınız.

Makyaj aynası
– Aynanın alt kenarındaki orta klipsin

kenarına çentikli bir tornavida sokun. Orta
klipsi yukarı kaldırarak açınız.

– Tornavidayı bir kenardan diğer kenara
doğru kaydırarak dış klipsi de açınız.

– Aynanın iç parçasını kaldırınız.
– Ampulleri değiştiriniz.
– Önce iç parçanın üst kenarını takınız. İç

parçayı yerine bastırmadan önce üst klips-
lerin sağlam takıldığından emin olmak için
kontrol ediniz.
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Bakım ve servis

Sig

Ara
aşır
önl
par
Sig
mak
1.
2.

3.

4.
Bir
çalı
olar
yan
ortalar

cın elektrik sisteminde kısa devrelerden ve
ı yüklenmelerden oluşabilecek hasarların
enmesi için, bütün elektrikli fonksiyonlar ve
çalar sigortalarla korunmuştur.
ortalar otomobilde dört farklı yerde bulun-
tadır:
Motor bölmesindeki röle/sigorta kutusu.
Yolcu bölmesinde, sürücü tarafında ses
bariyerinin içindeki sigorta kutusu.
Yolcu bölmesinde, sürücü tarafında ön
panelin ucundaki sigorta kutusu.
Bagajdaki sigorta kutusu.

elektrik elemanı veya fonksiyonu
şmıyorsa, bunun nedeni sigortaya geçici
ak yüklenilmesinden dolayı sigortanın
ması olabilir.

– Yanmış sigortayı bulmak için sigorta
şemasına bakınız.

– Sigortayı çekerek çıkarınız ve içindeki
kıvrık telin yanmış olup olmadığını görmek
için yandan kontrol ediniz.

– Durum buysa, aynı renk ve amper
değerindeki bir sigortayla değiştiriniz.

Ön panelin ucundaki kapağın altında bir dizi
yedek sigorta bulunmaktadır. Ayrıca, sigor-
taların çıkartılması ve takılmasını kolaylaştıran
penseler de bulunmaktadır.
Arka arkaya aynı sigorta atıyorsa, bu elemanda
bir arıza vardır ve yetkili bir Volvo servisine
uğrayıp kontrol ettirmeniz gerekir.



NUN

Bakım ve servis

Mo
ku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

8. - -
9. Motor kontrol modülü (ECM)

beslemesi, motor rölesi 5 A
0. Pozisyon lambaları 15 A
1. - -
tor kabinindeki röle/sigorta
tusu

ABS 30 A
ABS 30 A
Yüksek basınçlı yıkayıcı, farlar 35 A
Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) 25 A
İlave lambalar (isteğe bağlı) 20 A
Marş motoru rölesi 35 A
Ön cam silecekleri 25 A
Şanzıman kontrol modülü (TCM)
(V8) 15 A
Yakıt pompası 15 A
Ateşleme bobinleri (benzin), Motor
kontrol modülü (ECM) (benzin)
enjektörler, yüksek basınç valfi
(dizel) 20 A

11. Gaz pedalı sensörü ( APM), Klima (AC)
kompresörü, fan elektronik kutusu 10 A

12. Motor kontrol modülü (ECM) (benzin)
Enjektörler (benzin)kütlesel hava akışı
sensörü 15 A
Kütlesel hava akışı sensörü (dizel) 5 A

13. Kontrol modülü, gaz kelebeği
gövdesi (V8) 10 A

14. Lambda sondası (benzin) 20 A
15. Karter havalandırma sistemi ısıtıcısı,

solenoid valfler
kızdırma bujileri (dizel) 10 A
Karter havalandırma sistemi ısıtıcısı,
solenoid valfler
kütlesel hava akışı sensörü (V8) 15 A

16. Kısa far, sol 20 A
17. Kısa far, sağ 20 A

1
1

2
2
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Bakım ve servis

Sig

Yo
ön
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ortalar

lcu bölmesinde, sürücü tarafında
panel ucundaki sigorta kutusu
Klima kumanda sistem fanı 30 A
Amplifikatör 30 A
Elektrikli sürücü koltuğu 25 A
Elektrikli yolcu koltuğu 25 A
Kontrol modülü, sol ön kapı 25 A
Kontrol modülü, sağ ön kapı 25 A
- -
- -
Bilgi-eğlence sistemi, RTI ekranı, CD,
MD 10 A

10. OBDII, lamba anahtarı (LSM), Direksiyon
Açısı Sensörü (SAS),
Direksiyon Simidi Modülü (SWM) 5 A

11. Kontak anahtarı, SRS sistemi, Motor
Kontrol Modülü (ECM)
SRS’in devreden çıkartılması yolcu tarafı
(PACOS)
immobilizer (IMMO)
Şanzıman kontrol modülü TCM
(V8) 7,5 A

12. Genel aydınlatma, tavan (RCM),
Üst Elektronik Modülü (UEM) 10 A

13. Sunroof 15 A
14. Telefon 5 A
15-38 - -
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Bakım ve servis

Yo
ses
ku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1. Yedek -
2. Yedek -
3. Vakum pompası 20 A
4. Yıkayıcı pompası 15 A
5. - -
6. - -
lcu bölmesinde, sürücü tarafında
bariyerinin içindeki sigorta

tusu.
Koltuk ısıtma, sağ taraf 15 A
Koltuk ısıtma, sol taraf 15 A
Korna 15 A
- -
Bilgi-eğlence sistemi 10 A
Yedek -
Yedek -
Siren 5 A
Fren lambası anahtar beslemesi 5 A
Kombine gösterge paneli (DIM), klima
kontrolü (CCM),
park ısıtıcısı, elektrikli sürücü
koltuğu 10 A
Ön ve arka koltuk soketi 15 A
- -
Yedek -

14. - -
15. ABS, STC/DSTC 5 A
16. Elektronik servo direksiyon (ECPS),

Bi-Xenon, ön far ayarı 10 A
17. Sis farı, ön sol 7,5 A
18. Sis farı, ön sağ 7,5 A
19. Yedek -
20. Soğutma sıvısı pompası (V8) 5 A
21. Şanzıman Kontrol Modülü (TCM), geri

vites kilidi (M66) 10 A
22. Uzun far, sol 10 A
23. Uzun far, sağ 10 A
24. - -
25. - -
26. Yedek -
27. Yedek -
28. Elektrikli yolcu koltuğu 5 A
29. Yedek -
30. BLIS 5 A

3
3
3
3
3
3
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Bakım ve servis

Si

3. AWD 7,5 A
4. Yedek -
5. - -
6. Park yardımı 5 A
7. Ana sigorta: Çekme braketi kabloları,

park yardımı, AWD 30 A
8. Merkezi kilit sistemi (PCL) 15 A
9. Römork aydınlatması, sol:

Park lambası, sinyal lambası 25 A
0. Römork aydınlatması, sağ: Fren lambası,

arka sis lambası, sinyal lambası 25 A
1. Ana sigorta: Sigorta 37, 38, 40 A
2. - -
3. - -
4. - -
5. - -
6. - -
7. Isıtmalı arka cam 20 A
8. Isıtmalı arka cam 20 A
gortalar

Kargo bölmesindeki sigortalar
1. Geri vites lambaları, 10 A
2. Park lambaları, sis farları, bagaj

aydınlatması, araç plakası aydınlatması,
fren lambasındaki LED’ler 20 A

3. Aksesuarlar (AEM) 15 A
4. Yedek -
5. REM elektroniği 10 A
6. RTI, radyo alıcısı, RSE 7,5 A
7. Çekme donanımı elektrik tesisatı

(30 beslemeli) 15 A
8. Bagaj bölmesi soketi 15 A
9. Arka sağ kapı: Elektrikli cam,

elektrikli cam kilidi 20 A
10. Arka sol kapı: Elektrikli cam,

elektrikli cam kilidi 20 A
11. Yedek -
12. Yedek -
13. Dizel filtre ısıtıcısı 15 A
14. Subwoofer, arka klima (AC) 15 A
15. Yedek -
16. Yedek -
17. Bilgi-eğlence sistemi aksesuarları 5 A
18. Yedek -
19. Arka silecek 15 A
20. Çekme donanımı elektrik tesisatı

(15 beslemeli) 20 A
21. Yedek -
22. - -

2
2
2
2
2

2
2

3

3
3
3
3
3
3
3
3
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Bilgi-eğlence sistemi
Bilgi-eğlence sistemi 186
Kumanda panelleri 187
Müzik sistemi fonksiyonları 192
Radyo fonksiyonları 196
CD/MD (isteğe bağlı) 204
CD değiştirici (isteğe bağlı) 206
Menü ayarları ve seçenekler – Müzik sistemi 208
Telefon (isteğe bağlı) 210
Telefon fonksiyonları 212
Menü ayarları ve seçenekler – Telefon 219



NUS

Bilgi-eğlence sistemi

Bi
Bil
Bilg
tele
eğle
takı
kum
kum
XC
ses
Log
Sist
ses
(ist
lgi-eğlence sistemi
gi – Eğlence
i-eğlence sistemi, bütünleşik müzik ve

fon fonksiyonları olan bir sistemdir. Bilgi
nce sistemine direksiyon simidindeki tuş
mının yardımıyla kolay ve rahat şekilde
anda edebilirsiniz. Etkin fonksiyon
anda paneli ekranında belirtilir.

90, geniş ve doğal bir ses profili ile ideal bir
deneyimi sağlayan Dolby Surround Pro
ic II (Premium Sound) ile donatılabilir.
em ayrıca yolcularınızın kulaklıkla başka
kaynaklarını dinleyebilmelerini de sağlar
eğe bağlı).
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Bilgi-eğlence sistemi

Ku

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

8. İstasyon ayarlama düğmeleri/CD
değiştirici konumu seçimi (1-6), telefon ve
menü çabuk kumandaları için rakam/harf
düğmeleri

9. Uzaktan kumandalar için enfraruj alıcısı
(isteğe bağlı)

0. Parça/istasyon arama/değiştirme ya da
metin veya rakam girerken ön ve arkaya
kaydırma

15
14
13
12
11

9
10
manda panelleri

Açık/kapalı - Müzik sistemi
Ses seviyesi
CD – Çabuk kumanda düğmesi
AM/FM - FM1, FM2 ve AM arasında
değiştirmek için çabuk kumanda düğmesi
Ekran
ENTER – menü içinde seçim yapmak, bir
seçimi etkinleştirmek ya da standby (hazır
bekleme) modundaki telefonu
etkinleştirmek için
Açık/Kapalı/standby – Telefon
MY KEY – en çok tuttuğunuz fonksiyon
için programlanabilir çabuk kumanda
düğmesi

9. SELECTOR – bir ses kaynağını seçmek
için

10. SOUND – ses ayarlarını yapmak için
11. EXIT/CLEAR – menüde geriye kaymak,

bir seçimi iptal etmek, telefonu standby
moduna koymak, ya da metin veya
numara girerken bir önceki karakteri
silmek için.

12. SIM kart tutucusu
13. Menü seçme düğmeleri.
14. CD ve CD değiştirici çıkarma
15. MD çıkarma
16. CD çalar ve CD değiştirici (isteğe bağlı)
17. MD çalar (isteğe bağlı)

1

1

2

21

20
19
18

16
17
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Bilgi-eğlence sistemi

Ku

Dir
Mü
Dir
düğ
kum
han
Dir
sev
ista
değ

enüler
enü modunda sistemin ayarlarını kontrol

debilir ya da değiştirebilir ve yeni fonksiyonlar
rogramlayabilirsiniz. Farklımenü seçenekleri
kranda görüntülenir. Bazı menüler alt
enülere ayrılmıştır.
enü moduna geçmek için MENU (1)

üğmesine basınız.
şağıdakiler menü modu için geçerlidir:

Menü seçme düğmeleri menü içinde yukarı
ve aşağı hareket etmek için kullanılır.
EXIT/CLEAR düğmesine uzun basarak
menü modundan çıkabilirsiniz.
EXIT/CLEAR düğmesine kısa basarak
silebilir, iptal edebilir, bir seçeneği geri
çevirebilir ya da menü yapısında bir adım
geri gidebilirsiniz.
ENTER düğmesine bir kez basarak
onaylayabilir, seçebilir ya da bir alt
menüden diğer bir alt menüye geçebi-
lirsiniz.
manda panelleri

eksiyon simidindeki tuş takımı
zik sistemi – Telefon
eksiyon simidindeki tuş takımının alt dört
mesi hem radyonun hem telefonun
andası içindir. Düğmelerin fonksiyonu

gi sistemin etkin olduğuna göre değişir.
eksiyon simidindeki tuş takımı ses
iyesini ayarlamak, önceden ayarlanmış
syonları seçmek ve CD/MD parçalarını
iştirmek için kullanılır.

veya düğmelerini basılı tutarak bir
parçanın içinde hızlı öne ya da arkaya gidebilir
ya da bir radyo istasyonu arayabilirsiniz.
Bu düğmelerin telefon fonksiyonları için
kullanılabilmesi ancak telefon devredeyken
mümkündür; bkz. sayfa 213.
Bu düğmelerle müzik sistemini ayarlayabilmek
için, telefon standby modunda (devre dışı)
olmalıdır.

M
M
e
p
e
m
M
d
A
–

–

–

–

1
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Bilgi-eğlence sistemi

Ku
İkin
dire
say
ayn
örn
Her
–

–

Kulaklık kullanıcıları, daha önce sürücü
tarafından ayarlanmış olan önceden ayarlı
frekanslardan (AM, FM1, FM2 ) istediğini
seçebilir. Bazı durumlarda bu, TP/NEWS
seçili olsa bile sürücünün NEWS - veya
trafik bilgilerini alamayacağı anlamına
gelir.
CD değiştirici aynı anda bir disk ve bir
parça çalabilir.
laklık soketleri (isteğe bağlı)
ci sıradaki koltukların arkasında kalan kapı
klerinde kulaklık soketleri vardır. Bu
ede yolcular birbirlerini rahatsız etmeden
ı anda farklı ses kaynaklarını dinleyebilirler,
eğin CD veya radyo gibi.
sokete iki kulaklık seti takılabilir.

Ses kaynağını değiştirmek için SEL
düğmesini kullanınız.
CD/MD parçalarını değiştirmek ya da
önceden ayarlı bir istasyondan diğerine
geçmek için ya da ok düğmelerine
basınız.

– Hızlı ileri/geri sardırmak ya da bir sonraki
kuvvetli istasyonu aramak için ya da

düğmesini basılı tutunuz.
– Sistemi kapatmak için SEL düğmesini basılı

tutunuz.
– İlgili kulaklığın ses seviyesini ayarlamak

için ses ayarlama düğmesini kullanınız.
Müzik sistemi kontak anahtarı ile
kapatıldığında tüm kulaklıklar da otomatik
olarak kapatılır ve otomobil tekrar
çalıştırıldığında manüel olarak tekrar devreye
sokulmaları gerekir.
En iyi ses verimi için empedansları 16-32 Ohm
arasında olan kulaklıkların kullanılmasını
öneririz. Bu kulaklıkların duyarlılığı 102 dB’e
eşit ya da daha fazla olmalıdır. Kulaklık soketi
3,5 mm’lik kontaklar için düşünülmüş olup,
kulaklık panelinin alt tarafında (1) yer alırlar.

Kulaklıklar – sınırlamalar
• Bir kulaklık seti, hoparlörler üzerinden

dinlenilmekte olan ses kaynağına takılırsa,
kulaklık setindeki kumandalar parça ya da
istasyon değiştirmek için kullanılamaz.
Bunun nedeni sürücünün ani bir müzik
değişikliği sonucunda şaşırmasını
önlemektir.

• Sürücü bir yolcunun kulaklıkla dinlemekte
olduğu bir ses kaynağını seçerse, bu ses
kaynağının kumandası sürücüye geçer.

•

•
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Bilgi-eğlence sistemi

Ku

Ek
Ekr
gör
tele
Ekr
Tem

. Auto – en güçlü istasyonları bulmak ve
hafızaya kaydetmek için

. Fonksiyon yok

. Fonksiyon yok

. Açık/kapalı – Müzik sistemi
manda panelleri

ran
anda (2) o anda etkin olan fonksiyon
ülür, örneğin menü seçenekleri, mesajlar,
fon numaraları ya da ayarlar gibi.
anı yumuşak, kuru bir bezle siliniz.
izlik maddesi kullanmayınız.

Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)
1. Memory – Radyo istasyonlarını kaydeder.

İstasyonu hafızaya kaydetmek için:
– Memory (hafıza) düğmesine basınız
– Preset/Disc (5) yardımıyla Preset (önceden

ayarlı) seçimini yapınız
– Memory düğmesini kullanarak seçiminizi

onaylayınız
2. Ses seviyesi
3. Öne ya da arkaya doğru parça arama/

değiştirme
4. Source – ses kaynağı değiştirme
5. Preset/Disc – CD değiştirici konumunu ya

da önceden ayarlı bir radyo istasyonunu
seçmek için

6

7
8
9

2

9
8
7
6
5
4

3
2
1
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Bilgi-eğlence sistemi

Uza
kızı
bak
DİK
pill
pill
ktan kumandayı ön panelde bulunan
lötesi alıcısına doğru çeviriniz (şekle
ınız).
KAT! Uzaktan kumanda AAA (R03)

er içerir. Uzaktan kumanda çalışmazsa önce
eri değiştirmeyi deneyin.
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Bilgi-eğlence sistemi

M

Aç
sis
Mü
PO
Kon
oto
oto

Ses
Ses
CD
düğ
düğ
–

es seviyesi ayarı
es seviyesini artırmak için düğmeyi (1) saat
önünde, azaltmak için saat yönüne ters yönde
eviriniz. Ses seviyesi kumandası elektronik
lup, son konumu yoktur. Ses seviyesi direk-
yon simidindeki tuş takımında bulunan (+) ve
) düğmeleri ile de artırılıp, azaltılabilir.
ra verme (Pause) modu
es seviyesi sıfır konumundayken, CD/MD
alar ara verme moduna geçer. Çaları tekrar
evreye sokmak için sesi açınız.

es seviyesi ayarı – TP/PTY/NEWS/
LARM
adyo bir trafik haberi aldığında, CD vs.
almaktaysa, CD çalar ara verme moduna

1 1
üzik sistemi fonksiyonları

ık/Kapalı düğmesi – Müzik
temi
zik sistemini açmak ya da kapatmak için
WER düğmesine (1) basınız.
tak, müzik sistemi açıkken kapatılırsa,

mobil tekrar çalıştırıldığında müzik sistemi
matik olarak açılır.

kaynağının seçilmesi
kaynağı iki şekilde seçilebilir:
(2), AM/FM (3) çabuk kumanda
melerini kullanarak veya SELECTOR
mesini (4) kullanarak:
Radio (FM1, FM2 veya AM ), CD/CD
değiştirici (isteğe bağlı) ya da MD (isteğe

bağlı) seçimi için SELECTOR düğmesini
çeviriniz.

– FM1, FM2 ve AM arasında değiştirmek için
AM/FM düğmesine art arda basınız.

Seçilen ses kaynağı ekranda görüntülenir.
MD yalnız SELECTOR düğmesiyle seçilebilir.

S
S
y
ç
o
si
(-
A
S
ç
d

S
A
R
ç

2 43
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Bilgi-eğlence sistemi

geç
ses
çalm
önc
Tra
yen
hab

round seviyesi yalnız menüde
lby Pro Logic II seçimi yapılmış olması
inde ayarlanabilir.
woofer seviyesi ancak Subwoofer devre-
ken ayarlanabilir.

üzik sistemi ayarları Ekranda
gösterilir

as BASS

iz TREBLE

ağ ve sol hoparlörler
rasındaki balans

BALANCE

n ve arka hopar-
örler arasındaki
alans

FADER

ubwoofer için seviye SUBWOOFER
(isteğe bağlı)

rta hoparlör için
üzey

CENTRE
(Premium Ses)

urround ses için
üzey

SURROUND
(Premium Ses)
er. Mesaj, bu tip mesajlar için ayarlanmış
seviyesinde verilir. Ardından daha önce
akta olan seçili ses kaynağının mesajdan

eki ses şiddetinde çalınmasına devam edilir.
fik haberi verilirken ses seviyesi ayarlanırsa,
i ses seviyesi kaydedilir ve bir sonraki trafik
eri için kullanılır.

Müzik sistemi ayarları
– SOUND düğmesine (1) basınız.
– Ayarlamak istediğiniz fonksiyona gelene

kadar artarda SOUND düğmesine basınız.
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (isteğe bağlı), CENTRE
(isteğe bağlı) veya SURROUND (isteğe
bağlı) seçimlerini yapabilirsiniz.

– Seviyeyi ayarlamak için SELECTOR (2)
düğmesini kullanınız. Ekranda min. ile
maks. arasında bir skala görüntülenir.
Skalanın ortası normal konuma karşılık
düşer.

DİKKAT! Orta hoparlör için ses seviyesi
yalnızca, menüden Dolby Pro Logic II (DPL II)
veya üç kanal (3-CH) seçilmiş olması halinde
ayarlanabilir.

Sur
Do
hal
Sub
dey

21
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Bilgi-eğlence sistemi

M

SU
Su
Ön
Sur
den
sol-
lörl
bir
tipl
Dol
mo
yay
Dol
Sou
–

as hoparlörü – SUBWOOFER
steğe bağlı)
ubwoofer sistemin daha dolgun ve derin baslar
ermesini sağlar.

Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
SUBWOOFER seçimini yapıp, ENTER’e
basınız. Kutunun içindeki bir denetim
işareti SUBWOOFER’in devrede olduğunu
gösterir.

qualizer FR (bazımodeller)
u fonksiyon ön hoparlörden gelen sesin hassas
yarını yapmak için öngörülmüştür.
üzik sistemi fonksiyonları

RROUND (isteğe bağlı) Dolby
rround Pro Logic II
panelin ortasındaki hoparlörüyle Dolby
round Pro Logic II, daha gerçekçi bir işitsel
eyim sağlar. Normal sol-sağ stereo kanalları
orta-sağ olarak bölünmüş olup arka hopar-
erden surround sesle birleşir. Surround ses,
konser salonunda işitilebilen kalıcı ton
eri olarak tanımlanabilir.
by Surround Pro Logic II, CD ve MD
dlarında çalışır. 3 kanal, AM ve FM radyo
ınları için tavsiye edilir.
by Surround Pro Logic II, sadece Premium
nd için mevcuttur.

Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.

– SURROUND seçimini yapıp, ENTER’e
basınız.

– Dolby AM/FM veya Dolby CD/MD
seçimini yapıp, ENTER’e basınız.

– PRO LOGIC II, 3 CHANNEL ya da OFF
seçimini yapıp, ENTER’e basınız.

• Pro Logic II seçilmişse, ekranda PL II
sembolü görüntülenir.

• 3 CHANNEL seçilmişse, ekranda 3 CH
görüntülenir.

• OFF, sistemin normal stereo modunda
olduğu anlamına gelir.

Dolby Surround Pro Logic II, Dolby
Laboratories Licensing Corporation’ın tescilli
bir markasıdır. Dolby Pro Logic II Surround
Sistemi, Dolby Laboratories Licensing Corpo-
rationın lisansı ile imal edilmektedir.
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Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
Equalizer FR seçimini yapıp, ENTER’e
basınız.
Seviyeyi ayarlamak için menü seçim
düğmelerini ya da SELECTOR düğmesini
kullanınız.
Bir sonraki frekansı seçmek için ENTER’e
basınız. Beş frekans seçebilirsiniz.
Değişiklikleri kaydetmek için menü
moduna gelene kadar ENTER’e basınız.

ualizer RR (bazı modeller)
fonksiyon arka hoparlörden gelen sesin
sas ayarını yapmak için öngörülmüştür.
Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
Equalizer RR seçimini yapıp, ENTER’e
basınız.
Seviyeyi ayarlamak için menü seçim
düğmelerini ya da SELECTOR düğmesini
kullanınız.
Bir sonraki frekansı seçmek için ENTER’e
basınız. Beş frekans seçebilirsiniz.
Değişiklikleri kaydetmek için menü
moduna gelene kadar ENTER’e basınız.
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stasyonların hafızaya kaydedilmesi
eçilen bir istasyonun 0-9 (1) istasyon ayarlama
üğmelerinden birine kaydedilmesi:

Arzu edilen istasyonu ayarlayınız.
İstasyonu kaydetmek istediğiniz düğmeye
basınız ve basılı tutunuz. Birkaç saniye
süreyle ses kesilir ve ekranda
STATION STORED (istasyon kaydedildi)
yazısı görüntülenir. İstasyon artık kayde-
dilmiştir.

1

dyo fonksiyonları

asyon ayarı
SELECTOR düğmesini (2) ya da AM/FM
düğmesini (1) kullanarak AM/FM1/FM2
radyo modunu seçiniz.
Bir sonraki kuvvetli istasyonu aramak için

veya düğmesine kısa basınız.
Tekrar aramak için düğmelerden birine
tekrar basınız.

inen bir frekansın manüel
nması

ya da düğmesini basılı tutunuz.
Ekranda MAN yazısı görüntülenir. Radyo
yavaşça seçilen yönde taramaya başlar ve
birkaç saniye sonra tarama hızı artar.

– Arzu edilen frekans ekranda görüldüğünde
düğmeyi bırakınız.

– Frekans, ya da ok düğmelerinden
birine kısa basarak ayarlanabilir.

– Manüel ayarlama modu son basmadan
itibaren beş saniye süreyle etkin kalır.

İ
S
d
–
–
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AM
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AST SEARCH seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Ekranda AUTOSTORING yazısı görülür ve
seçilen frekans bandından çok sayıda (en
fazla 10) kuvvetli istasyon otomatik
kaydetme hafızasına kaydedilir. Yeterli
sinyal gücüne sahip istasyon yoksa,
NO AST FOUND yazısı görüntülenir.
Önceden ayarlı istasyonlar 0-9 düğmeleri
ile seçilebilirler.
Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndüğünüzde AUTO yazısı
ekrandan kaybolur.
Normal radyo moduna dönmek için AM/
FM düğmesine ya da EXIT/CLEAR’e
basınız.
Daha önce hafızaya alınmış bir ayara erişim
için, 1-2. adımları izleyiniz, 3. adımda
AST MODE’u seçiniz ve ENTER’a basınız.

Ra
F
A
A

, FM1 ve FM2 kanallarını her biri için
istasyon, yani toplam 30 istasyon kaydede-
rsiniz.

İstasyonların otomatik olarak
kaydedilmesi – AUTOSTORE
Bu fonksiyon on taneye kadar kuvvetli AM ya
FM istasyonunu otomatik olarak bulur ve ayrı
bir hafızaya kaydeder. Ondan fazla istasyon
bulunursa, en kuvvetli on istasyon kaydedilir.
Bu fonksiyon özellikle istasyonlarını ve
frekanslarını tanımadığınız bir bölgede
bulunduğunuzda yarar sağlar.
– SELECTOR düğmesini ya da AM/FM

düğmesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.

– Menüde AUTOSTORE seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.

–

–

–

–

–

–

dyo Frekans bandı
M 87.5 - 108 MHz
M(LW) 153 - 279 kHz
M(MW) 522 - 1611 kHz
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XIT’e (1) basarsanız, radyo güncelleştirilmiş
DS bilgileri olmadan seçilen vericiyi çalmaya
aşlar.

aberler – NEWS
u fonksiyon yeni bir haber bülteni
aşladığında diğer ses kaynaklarını -örneğin
D- keser.

SELECTOR düğmesini ya da AM/FM
düğmesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
Menüde NEWS seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Ekranda NEWS görüntülenir.
NEWS fonksiyonunu devre dışı etmek için
tekrar HABER seçimini yapıp, ENTER’e
basınız.

u fonksiyonun yardımıyla haber-kodlu yayın
apan RDS istasyonları diğer ses kaynaklarını
eser ve bu amaç için önceden ayarlanan ses
viyesinde haberleri verirler. Haber yayını

iter bitmez, müzik sistemi tekrar daha önce
inlenen ses kaynağına döner, ses seviyesi de
aha önce seçili olan değere ayarlanır.

Verilmekte olan bir haber yayınını
dinlemek istemiyorsanız, EXIT düğmesine
basınız. NEWS fonksiyonu etkin kalır ve
radyo bir sonraki haber programını bekler.
dyo fonksiyonları

rama – SCAN
ama fonksiyonu otomatik olarak AM ya da
istasyon sinyallerini arar. Radyo bir

syon bulduğunda, taramaya yaklaşık 8
iye ara verilir, sonra tekrar devam edilir.
SELECTOR düğmesini ya da AM/FM
düğmesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
Menüde SCAN seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Ekranda SCAN görüntülenir.
Menüden çıkmak için EXIT/CLEAR
düğmesine basınız.

dio Data Sistemi – RDS
S belirli şebeke vericileri arasında bağlantı
layan ve örneğin taşıt sürücülerine o anda

hangi radyo istasyonunun ya da ses kaynağının
(örneğin CD) dinlendiğinden bağımsız olarak,
doğru frekansı ayarlayıp yardımcı olan bir
sistemdir. Sistem trafik bilgilerinin ya da belir-
tilen tipte yayınların alınması için de
kullanılabilir. RDS sisteminin bir parçası olan
Radiotext radyo istasyonları tarafından halen
devam etmekte olan yayınlar ile ilgili bilgilerin
verilmesi için kullanılır.
DİKKAT! Bazı radyo istasyonları, RDS
kullanmaz veya özelliklerini sadece sınırlı bir
aralıkta kullanırlar.

Program bilgileri için otomatik
arama – PI Seek
Bir RDS vericisi dinlenirken, trafik bilgileri
gibi çeşitli bilgiler radyonun hafızasına kayde-
dilir.
Önceden ayarlı bir RDS vericisi tekrar
seçildiğinde, radyo vericinin sağladığı RDS
bilgilerini güncelleştirir. Radyo sınır
bölgesinde ya da vericinin yayın alanının
hemen dışında ise, radyo otomatik olarak bu
istasyonun en kuvvetli vericisini arar.
"Dinleme mesafesi" dahilinde verici yoksa,
radyonun sesi kesilir ve istasyon bulunana
kadar ekranda "PI SEEK PRESS EXIT
TO CANCEL" (aramayı iptal etmek için
EXIT’e basınız) yazısı görüntülenir.
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adio text (Radyo metni)
azı RDS istasyonları programın içeriği,
rtistler, vs. ile ilgili bilgiler de
ayınlamaktadır. Bu bilgiler metin olarak
kranda görüntülenebilir.

MENU düğmesine basınız.
Menüden Radyo text’i seçiniz ve ENTER
tuşuna basınız.
Fonksiyonu devre dışı etmek için tekrar
RADIOTEXT seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
afik bilgileri – TP
fonksiyon bir RDS istasyonundan gelen
ik bilgilerini verebilmek için diğer ses
naklarını keser; mesaj bu amaç için daha
e ayarlanmış ses seviyesinde verilir. Trafik
ını biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha
e dinlenen ses kaynağına döner, ses seviyesi
aha önce seçili olan değere ayarlanır.

Menüde TP seçimini yapınız ve ENTER’e
basınız.
Ekranda TP görüntülenir.
TP fonksiyonunu devre dışı etmek için
tekrar TP seçimini yapınız ve ENTER’e
basınız.

Bu fonksiyon devredeyken ekranda TP
görüntülenir. Ayarlı istasyon trafik yayını
gönderebiliyorsa, ekranda ))) görüntülenir.
Trafik yayını ancak ekranda TP))) görülmesi
halinde çalmakta olan ses kaynağını keser.
– Verilmekte olan bir trafik bültenini

dinlemek istemiyorsanız, EXIT düğmesine
basınız. TP fonksiyonu etkin kalır ve radyo
bir sonraki trafik bültenini bekler.

TP arama
Bu fonksiyon değişik ülkelerde ve Avrupa
ülkeleri arasında yolculuk yaparken bir istasyon
seçmenize gerek kalmadan trafik bilgilerini
dinleyebilmenizi sağlar.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini

yapıp ENTER’e basınız.
– TP seçimini yapınız ve ENTER’e basınız.
– TP Search (Arama) seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
– Fonksiyonu devre dışı etmek için tekrar TP

Search seçimini yapınız ve ENTER’e
basınız.
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İKKAT! Her radyo istasyonunun PTY tanımı
oktur.

rogram tipi Ekranda gösterilir
Güncel konular CURRENT

AFFAIRS
Bilgi INFORMATION
Spor SPORT
Eğitim EDUCATION
Drama DRAMA
Kültür ve Sanat CULTURES
Bilim SCIENCE
Çeşitli konuşmalar VARIED SPEECH
Pop müzik POP MUSIC
Rock müzik ROCK MUSIC
Hafif müzik EASY LISTENING
Hafif klasik LIGHT CLASSIC
Klasik SERIOUS

CLASSIC
Diğer müzik OTHER MUSIC
Hava ve Metro WEATHER
Finans FINANCE
Çocuk programları CHILDREN
Sosyal konular SOCIAL AFFAIRS
Din RELIGION
Telefonla arama PHONE IN
Seyahat ve tatil TRAVEL
Hobiler LEISURE &

HOBBY
dyo fonksiyonları
rm

rmlar otomatik olarak iletilir ve fonksiyon
re dışı bırakılamaz.
alarm mesajı yayınlandığında radyo
anında "Alarm!" yazısı görüntülenir. Bu
ksiyon büyük bir trafik kazası ya da köprü
ılması veya nükleer bir felaket gibi tehlikeli
umlarda sürücüleri uyarmak amacıyla
örülmüştür.

Program tipi – PTY
PTY fonksiyonu zevkinize uyan programları
seçebilmenizi sağlar. Listede gösterilen farklı
program tiplerinden birini seçmek için PTY
fonksiyonunu kullanınız.
Show PTY
Ayarlı istasyonun PTY tipi ne?
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini

yapıp ENTER’e basınız.
– Menüde PTY seçimini yapıp, ENTER’e

basınız.
– SHOW PTY seçimini yapıp, ENTER’e

basınız. Seçili istasyonun PTY kodu
ekranda görüntülenir.

D
y

P
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Birinci seçim yapıldığında ekranda PTY
sembolü yanar ve radyo PTY standby
modunda olacak şekilde devam eder.
Arzu edilen tüm tipleri seçtikten sonra PTY
listesinden çıkmak için EXIT/CLEAR
seçimini yapınız.
SEARCH PTY seçimini yapıp, ENTER’e
basınız. Radyo seçilen program tipinde bir
istasyon bulduğunda, istasyon hoparlörler
üzerinden çalınır.
Radyo uygun olmayan bir istasyon
bulduğunda, ve düğmeleri ile
aramaya devam ediniz.
Seçilen program tipinde hiç istasyon
bulunamazsa, radyo daha önce çalmakta
olduğu frekansa döner. Seçili program tipi
yayınlanana kadar PTY standby modunda
kalır; bu program tipi yayınlandığında
radyo otomatik olarak ilgili istasyonu
çalmaya başlar.
PTY standby’ı devre dışı bırakmak için,
menüye giriniz ve CLEAR ALL PTY’yi
seçiniz. Sembol ekranda yok olur ve radyo
normal moda tekrar döner.

TY standby (hazır bekleme)
adyonun PTY standby moduna devam etmek
in, 1-6 adımlarını tekrarlayınız.

C
C

U

E
F
B

Pr
Belirli bir program tipinin aranması
– PTY
Bu fonksiyon tüm frekans bandını arayarak,
belirli konulara ağırlık veren programları
bulmanıza yardımcı olur.
– FM1 veya FM2 seçimini yapıp, MENU

düğmesine basınız.
– RADIO SETTINGS seçimini yapıp,

ENTER’e basınız.
– PTY seçimini yapınız ve ENTER tuşuna

basınız.
– SELECT PTY seçimini yapıp, ENTER’e

basınız.
– Arzu ettiğiniz program tiplerinden birini ya

da birkaçını seçmek için ENTER’e basınız.

–

–

–

–

–
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MUSIC
lusal müzik NATIONAL

MUSIC
ski müzikler OLDIES MUSIC
olk müzik FOLK MUSIC
elgesel DOCUMENTARY

ogram tipi Ekranda gösterilir
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tomatik frekans güncelleme – AF
F fonksiyonu genelde devrede olup, ilgili
dyo istasyonu için mevcut en güçlü vericinin

ullanılmasını sağlar.
Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
AF’ı seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.
AF fonksiyonunu devre dışı etmek için AF
seçimini yapınız ve ardından ENTER’e
basınız.

ölgesel radyo programı – REG
EG fonksiyonu genelde devre dışıdır. Bu
nksiyon sinyalleri zayıf olsa bile radyonun

ölgesel bir istasyona ayarlı kalmasını sağlar.
Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
Regional’ı seçiniz ve ENTER tuşuna
basınız.
Ekranda REG görünür.
REG’i devre dışı etmek için, tekrar REG
seçimini yapınız ve ENTER’e basınız.
dyo fonksiyonları

afik bilgileri – TP STATION
ada trafik bilgilerinin hangi istasyondan
masını istediğinizi ayarlayabilirsiniz.
ksiyonun çalışması için ekranda )))
ülmesi gerektiğini unutmayınız.
Trafik bilgilerinin alındığı istasyonun
dinlenmesi.
Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
TP seçimini yapınız ve ENTER’e basınız.
TP Station’ı seçiniz ve ENTER tuşuna
basınız.
SET CURRENT seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.

DİKKAT! Şimdi yalnız kayıtlı istasyondan
alınan trafik bilgileri verilir.

Haberler – NEWS STATION
Burada haberlerin hangi istasyondan alınmasını
istediğinizi ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyonun çalışması için ayarlanan
istasyonun bir RDS istasyonu olması
gerektiğini unutmayınız.
– Haberlerin alındığı istasyonun dinlenmesi.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini

yapıp ENTER’e basınız.
– NEWS STATION seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
– SET CURRENT seçimini yapıp ENTER’e

basınız.
DİKKAT! Şimdi yalnız kayıtlı istasyondan
alınan haber bültenleri verilir.
TP STATION/NEWS STATION devre dışı
ediniz
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini

yapıp ENTER’e basınız.
– TP/NEWS STATION seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
– RESET STATION seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
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N – YEREL/UZAK (Takviye
ilmiş Başka Şebekeler)
malde, EON işlevi DISTANT (UZAK)

dunda olup dinlemekte olduğunuz radyo
syonunu, başka kanallardaki trafik
tenleri, haber yayınları ve benzeri için
menin gerekli olup olmadığını belirler (bu
vler seçilmişse). İşlevin iki kademesi vardır:
CAL (YEREL) sadece sinyal güçlüyse
er. DISTANT (UZAK) daha zayıf sinyal-
e bile keser. OFF (KAPALI) seçildiyse, hiç
inti olmaz.
Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yapıp ENTER’e basınız.
EON’u seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.

– LOCAL, DISTANT veya OFF seçimini
yapıp, ENTER’e basınız.

RDS fonksiyonlarının sıfırlanması –
RESET ALL
Bu fonksiyon tüm radyo ayarlarını fabrika
ayarlarına döndürür.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini

yapıp ENTER’e basınız.
– Menüde RESET ALL seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
– Seçiminizi onaylamak için tekrar ENTER’e

basınız.
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can (Tarama)
u fonksiyon her şarkının ya da parçanın ilk on
niyesini çalar.
Menüde SCAN seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Dinlemek istediğiniz bir şarkı ya da parça
bulduğunuzda EXIT/CLEAR düğmesine
basınız.

isc text (yalnız MD)
azı diskler albüm ya da parça isimleri ile ilgili
ilgiler içerir. Bu bilgiler DISCTEXT
nksiyonu devredeyken metin şeklinde

kranda gösterilir.
Menüde DISCTEXT seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.

1 13 2
/MD (isteğe bağlı)

/MD çaların çalıştırılması
CD çaları SELECTOR düğmesini (3)
kullanarak ya da CD düğmesine (1) basarak
çalıştırınız. CD çalara bir disk koyunuz (4).
MD (kaset) çaları SELECTOR düğmesiyle
(3) çalıştırınız. MD çalara bir disk
takınız (2).

parçadan diğerine geçme
sonraki parçaya atlamak için düğmesine
ınız, bir önceki parçaya dönmek için
mesine basınız. Parça numarası ekranda
üntülenir. Direksiyon simidinde tuş takımı
sa, ilgili düğmeleri de kullanabilirsiniz.

Hızlı ileri/geri
Bir parça içinde ya da tüm diskin içinde arama
yapmak için ya da düğmesine basıp,
basılı tutunuz. Düğme basılı tutulduğu sürece
arama devam eder. Direksiyon simidinde tuş
takımı varsa, ilgili düğmeleri de kullanabi-
lirsiniz.

Rastgele – RANDOM
Bu fonksiyon CD’den rastgele parça seçer
(karışık).
– Menüde RANDOM seçimini yapınız ve

ENTER’e basınız.
– Fonksiyon devrede olduğu sürece ekranda

RND görüntülenir.
– RANDOM OFF seçimini yapınız ya da

çıkmak için EXIT’e basınız.
DİKKAT! Etiketli CD kullanmayınız. CD
çaların oluşturduğu ısı etiketin diskten
ayrılmasına yol açabilir. Bu durumda CD çalar
zarar görebilir.

Yalnızca 12 cm’lik CD’leri
kullanınız! Daha küçük
boyutlu CD kullanmayınız!
CD’nin kalitesi EN60908
standardına uygun değilse ya
da yetersiz donanım ile kayıt

yapılmışsa, ses kalitesi kötü olabilir ya da çalma
kesilebilir.
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MD
Düğ
disk
CD
Düğ
disk
Tra
12
geç
çek
düğ
Diske kayıtlı bilgi varsa, ekranda görüntü-
lenir.
Fonksiyonu devre dışı etmek için
DISCTEXT seçimini yapınız ve ENTER’e
basınız.

çıkarma
meye (1) basarsanız, MD çalar durur ve
i çıkarır.
çıkarma
meye (2) basarsanız, CD çalar durur ve
i çıkarır.

fik güvenliği açısından çıkartılan CD
saniyeden uzun dışarıda bırakılmaz. Bu süre
tikten sonra CD çalar CD’yi tekrar içeri
er. CD çaları tekrar çalıştırmak için CD
mesine (3) basınız.
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CD

CD
CD

bili
–

–

–
Yen
INS
edin

astgele – RANDOM
u fonksiyon CD’den belirli bir sıraya bağlı
lmadan rastgele parça seçer.

Menüde RANDOM seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
CD çaların CD değiştiricideki bir diskten ya
da tüm disklerden rastgele parça çalması
için SINGLE DISC ya da ALL DISCS
seçimini yapınız.
Fonksiyon etkinken ekranda RND veya
RND ALL gösterilir.
Çıkmak için EXIT’e basınız.

ir sonraki rastgele parçayı seçmek için
üğmesine basınız.
İKKAT! Bir sonraki rastgele parça ancak söz
onusu diskin üzerinde seçilebilir.

isctext
azı diskler albüm ya da parça isimleri ile ilgili
ilgiler içerir. Bu bilgiler DISCTEXT
nksiyonu devredeyken metin şeklinde

kranda gösterilir.
MENU düğmesine basınız.
Menüde DISCTEXT seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Diskin üzerinde kayıtlı bilgi varsa, çalınan
parça yerine ekranda bu bilgi görüntülenir.
değiştirici (isteğe bağlı)

değiştiricinin çalıştırılması
değiştiriciye altı taneye kadar disk konula-

r.
SELECTOR düğmesini (2) ya da CD
düğmesini (1) kullanarak CD modunu
seçiniz.
Numaralı düğmeleri (1-6) (3) kullanarak
boş bir konum seçiniz. Hangilerinin boş
olduğu ekranda görüntülenir.
Değiştiriciye bir disk koyunuz.
i diski koymadan önce ekranda
ERT DISC yazısının görülmesine dikkat
iz.

Disk seçilmesi
Numaralı düğmeleri 1-6 (3) kullanarak hangi
diskin çalınmasını istediğinizi belirleyiniz.
Disk ve parça numarası ekranda görüntülenir.

Bir parçadan diğerine geçme
Bir sonraki parçaya atlamak için düğmesine
basınız, bir önceki parçaya dönmek için
düğmesine basınız. Parça numarası ekranda
görüntülenir. Direksiyon simidinde tuş takımı
varsa, ilgili düğmeleri de kullanabilirsiniz.

Hızlı ileri/geri
Bir parça içinde ya da tüm diskin içinde arama
yapmak için ya da düğmesine basıp,
basılı tutunuz. Düğme basılı tutulduğu sürece
arama devam eder. Direksiyon simidinde tuş
takımı varsa, ilgili düğmeleri de kullanabi-
lirsiniz.

Scan (Tarama)
Bu fonksiyon her şarkının ya da parçanın ilk on
saniyesini çalar.
– MENU düğmesine basınız.
– SCAN seçimini yapınız ve ENTER’e

basınız.
– Dinlemek istediğiniz bir şarkı ya da parça

bulduğunuzda EXIT/CLEAR düğmesine
basınız.

Tarama yalnız seçilen diskte uygulanır.
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–

Eje
EJE
uzu
mag
Ekr
Fon
dev
baş
Tra
san
kes
DİK
çala
ayr
zara
Yal
küç
kali
da y
kali
Fonksiyonu devre dışı etmek için
DISCTEXT seçimini yapınız ve ENTER’e
basınız.

ct All (Hepsini çıkar)
CT ALL fonksiyonu EJECT düğmesine (1)
n basarak başlatılır. Bu fonksiyon
azindeki tüm CD’leri ardarda boşaltır.

anda EJECTING ALL yazısı görüntülenir.
ksiyon, yalnızca araç durgun haldeyken
reye sokulabilir ve araç hareket etmeye
larsa kesilir.
fik güvenliği nedeniyle, çıkan disk 12
iye dışarıda kalır. İlgilenilmezse, işlev
ilir.

KAT! Etiketli CD kullanmayınız. CD
rın oluşturduğu ısı etiketin diskten
ılmasına yol açabilir. Bu durumda CD çalar
r görebilir.
nızca 12 cm’lik CD’leri kullanınız! Daha
ük boyutlu CD kullanmayınız! CD’nin
tesi EN60908 standardına uygun değilse ya
etersiz donanım ile kayıt yapılmışsa, ses
tesi kötü olabilir ya da çalma kesilebilir.

CD çıkarma
Düğmeye (1) basarsanız, CD çalar durur ve
diski çıkarır.
Trafik güvenliği nedeniyle, çıkarılan diski 12
saniye içinde almanız gerekir, aksi takdirde
disk tekrar CD çaların içine çekilir.

1
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M
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RA

1.
1.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.

6.

6.

6.
6.
6.

5.2. Dolby CD/MD
5.2.1. Pro Logic II2

5.2.2. 3 Kanal
5.2.3. Off

5.3. SUBWOOFER1 ON2/OFF (isteğe
bağlı)

5.4. EQUALIZER FR (isteğe bağlı)
5.5. EQUALIZER RR (isteğe bağlı)
5.6. HEPSİNİ SIFIRLA
DX

. Random (Rasgele çalma)3

1.1. Off4

1.2. Tek Disk
1.3. Tüm Diskler
. SCAN3

. NEWS3 ON/OFF2

. TP3 AÇIK/KAPALI2 (OFF)

. DİSK METNİ3 AÇIK/KAPALI2

. SES AYARLARI
6.1. Dolby AM/FM

6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Kanal
6.1.3. Off2

6.2. Dolby CD/MD
6.2.1. Pro Logic II2

6.2.2. 3 Kanal

1
2

3. *MY KEY ile programlanabilir
4. Olağan değer
enü ayarları ve seçenekler – Müzik sistemi
a menü/alt menüler
DYO

OTOMATİK KAYDETME1

1. AST Modu
2. AST Arama

1.2.1. OTOMATİK KAYDEDİYOR
TARAMA1 AÇIK/KAPALI 2

HABERLER1 (News) AÇIK/ KAPALI2

(ON/OFF)
TP1 AÇIK/KAPALI2 (OFF)
RADYO METNİ1 AÇIK/KAPALI2

RADYO AYARLARI
1. PTY

6.1.1. SELECT PTY
6.1.2. SEARCH PTY1

6.1.3. SHOW PTY ON/OFF2

2. TP
6.2.1. TP İSTASYONU GÜNCEL

AYARLA/STN SIFIRLA
6.2.2. TP SEARCH ON/OFF2

3. HABER İSTASYONU
6.3.1. GÜNCEL AYARLA/STN

SIFIRLA
4. AF1 ON2/OFF
5. REGIONAL1 ON/OFF2

6. EON

6.6.1. OFF
6.6.2. YEREL
6.6.3. UZAK2 (DISTANT)

6.7. HEPSİNİ SIFIRLA
7. AUDIO SETTINGS (bazımodeller)

7.1. Dolby AM/FM
7.1.1. Pro Logic II
7.1.2. 3KAN
7.1.3. OFF2

7.2. Dolby CD/MD
7.2.1. Pro Logic II2

7.2.2. 3KAN
7.2.3. OFF

7.3. SUBWOOFER1 ON2/OFF (isteğe
bağlı)

7.4. EQUALIZER Fr (bazı modeller)
7.5. EQUALIZER RR (bazı modeller)
7.6. HEPSİNİ SIFIRLA

CD

1. Random1 (Rastgele çalma)
2. SCAN1

3. NEWS1 ON/OFF2

4. TP1 AÇIK/KAPALI2 (OFF)
5. AUDIO SETTINGS

5.1. Dolby AM/FM
5.1.1. Pro Logic II
5.1.2. 3 Kanal
5.1.3. Off2

C

1

2

3

4

5
6

. *MY KEY ile programlanabilir

. Olağan değer
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6.
6.

MD

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.

6.

6.
6.
6.

Fonksiyonu devreye sokmak için MY KEY
düğmesine kısa basınız.
Düğmeye yeni bir fonksiyon kaydetmek
için 1-4 adımlarını tekrarlayınız.
6.2.3. OFF SUBWOOFER3 AÇIK2/
KAPALI (isteğe bağlı)

6.2.4. EQULIZER FR (bazımodeller)
3. EQUALIZER RR (bazı modeller)
4. Hepsini Sıfırla

Random1 (Rastgele çalma)
SCAN1

HABERLER1

TP1

DİSK METNİ1 AÇIK/KAPALI2

SES AYARLARI
1. SURROUND1

6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Kanal
6.1.3. Off2

2. SUBWOOFER1 ON2/OFF (isteğe
bağlı)

3. EQUALIZER FR (bazı modeller)
4. EQUALIZER RR (bazı modeller)
5. Hepsini Sıfırla

Kestirme kumanda düğmem – MY
KEY
MY KEY düğmesi (1) en çok kullandığınız
menü fonksiyonlarını -örneğin SCAN,
AUTOSTORE ya da TP gibi- kaydetmek için
kullanılır.
– Fonksiyonlar boyunca kaydırmak için menü

seçme düğmelerini kullanınız.
– Kaydedilecek fonksiyonu seçmek için

MY KEY düğmesini iki saniyeden uzun
basılı tutunuz.

– Ekranda MY KEY STORED yazısı
görüntülendiğinde, fonksiyon kaydedilmiş
demektir.

–

–

1
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Te
1. D

Dir
tele
ede
Tel
tuş
kul
daim
2. M

Han
pan
3. K

Gör
fon
kum
yon
gör
4. S

SIM
yer
5. Ö

Rah
kul
6. A

Ant
mo
lefon sisteminin parçaları
ireksiyon simidindeki tuş takımı

eksiyon simidindeki tuş panelini kullarak
fon fonksiyonlarının çoğunu kumanda
bilirsiniz.
efon devredeyken, direksiyon simidindeki
takımı yalnız telefon fonksiyonları için
lanılabilir. Etkin modda telefon bilgileri

a kumanda paneli ekranında görüntülenir.
ikrofon

dsfree (eller boşta) mikrofon, tavan
eline bütünleşiktir.
umanda paneli

üşmenin ses seviyesi hariç tüm telefon
ksiyonları kumanda paneli tuş takımından
anda edilebilir. Ekranda menü fonksi-

ları, mesajlar, telefon numaraları vs.
üntülenir.
IM kart

kart kumanda panelinin ön tarafındaki
ine takılır.
zel ahize

atsız edilmek istemiyorsanız, özel ahizeyi
lanabilirsiniz.
nten

en ön cama, dikiz aynasının ön tarafına
nte edilmiştir.

Genel kurallar
• Trafik güvenliği önce gelir! Sürücü olarak

özel el telefonunu kullanmanız gerekiyorsa,
önce otomobili güvenli bir yere park ediniz.

• Yakıt alırken sistemi kapatınız.
• Patlatma çalışmalarının yakınındayken

sistemi kapatınız.
• Telefon sisteminin sevis işlemini yalnızca

yetkili personele yaptırınız.

Acil durum çağrıları
Alarm merkezlerine yapılacak acil aramalar,
GSM alımı olduğu sürece SIM kart olmadan da
yapılabilir.
– Telefonu devreye sokun.
– Bulunduğunuz bölge için geçerli acil servis

numarasını çeviriniz (AB ülkelerinde: 112).
– Kumanda panelindeki ya da direksiyon

simidindeki ENTER düğmesine basınız.
Hoparlör
Telefon, sürücü kapısındaki hoparlörü ya da
müzik sisteminin orta hoparlörünü (eğer varsa)
kullanır.
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Te

1.
2.

3.
4.
lefon fonksiyonları

Ekran
ENTER – bir aramayı kabul etmek, bir
menü seçimi yapmak veya telefonu
standby modundan devreye sokmak için
Açık/Kapalı/standby
EXIT/CLEAR – bir aramayı sona
erdirmek/geri çevirmek, menüde geri
gitmek, bir seçimi iptal etmek ya da
girilen rakamları/karakterleri silmek için

5. SIM kart tutucusu
6. Menü seçme düğmeleri
7. Rakam/karakter düğmeleri ve menü çabuk

kumandaları
8. Seek – Metin ve rakam girerken öne ve

arkaya kaydırma.
9. Bir arama esnasında ses seviyesini

arttırma/azaltma

21 543
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An
Tel
Sist
–

Sist
–

Sta
–

–

tandby modu
tandby modunda müzik sistemi devredeyken
e ses kaynaklarından gelen bilgiler ekranda
österilirken, telefonla da aranabilirsiniz.
elefon sisteminin diğer fonksiyonlarını
ullanabilmek için, telefonun aktif modda
lması gereklidir.

enü çabuk kumandaları
enü düğmesini kullanarak menü sistemine

irdikten sonra, ana menü düzeyinde istediğiniz
enüyü seçmek için oklar ve ENTER düğmesi

erine, rakamlar da kullanabilirsiniz. Tüm
enü seçenekleri numaralanmıştır. Rakamlar
enü seçeneği ile birlikte ekranda görüntülenir.
ahtar, Açma/Kapama/standby –
efon
emi devreye sokmak için:
Telefon sistemini devreye sokmak için
PHONE (1) düğmesine basınız.
emi kapatmak için:
Telefon sistemini kapatmak için PHONE
düğmesini basılı tutunuz
nby modunda kalmaya devam etmek için:
PHONE düğmesine kısaca basar ya da
EXIT/CLEAR’e basarsanız, telefon standby
modunda kalmaya devam eder.
Telefonu PHONE düğmesiyle tekrar
devreye sokabilirsiniz.

Telefon devredeyken ya da standby modun-
dayken, ekranda bir ahize görüntülenir.
DİKKAT! Performance müzik sisteminde
(standart seviye) bir telefon konuşması
esnasında radyo, CD, MD ya da trafik mesajı
dinlemek mümkün değildir.
Telefon sistemi devredeyken kontağı
kapatırsanız, kontağı tekrar açtığınızda telefon
devreye girecektir. Telefon sistemi
kapatıldığında aramalara cevap vermeniz
mümkün olmayacaktır.

Telefon görüşmesi esnasında sesin
kısılması
Radyo dinlerken telefon çalarsa, telefonla
konuşulması halinde radyonun ses seviyesi
azaltılır. Telefon konuşması sona erdiğinde,
radyonun ses seviyesi daha önce ayarlanmış
olan değere döner. Radyonun ses seviyesi
konuşma esnasında da ayarlanabilir, bu
durumda konuşma sona erdiğinde radyonun ses
seviyesi bu yeni değerde olacaktır. Bir telefon
konuşması esnasında müzik sistemi tamamen
de kapatılabilir. Bkz. menü 5.5.3, sayfa 213.
Bu fonksiyon yalnızca Volvo dahili telefon
sistemine uygulanır.
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Te
Tr
Güv
baz
giri
dah
son
Hız
fon

elefonla arama ve cevap verme
ramak için:

Numarayı çeviriniz ve direksiyon
simidindeki ya da kumanda panelindeki tuş
takımında yer alan ENTER tuşuna basınız
(ya da el telefonunu kaldırınız).

elen bir aramaya cevap vermek için:
ENTER’e basınız (ya da el telefonunu
kaldırınız). Otomatik Cevap Verme işlevini
de kullanabilirsiniz. Bkz. menü
fonksiyonu 4.3.

ir telefon görüşmesi devam ederken, aracın
üzik sisteminin sesi otomatik olarak

apatılabilir. Bkz. menü seçeneği 5.6.3

onuşmaya son verme
ireksiyon simidindeki ya da kumanda
anelindeki tuş takımında EXIT/CLEAR’e
asınız ya da el telefonunu yerine koyunuz.
üzik sistemi bir önceki etkinliğine geri döner.
elen bir aramayı geri çevirmek için EXIT/
LEAR’e basınız.
lefon fonksiyonları
afik güvenliği
enlik nedeniyle telefon menü sisteminin
ı bölümlerine 8 km/saat’i aşan hızlarda
lmesi mümkün değildir. Bu durumda ancak
a önce başlanılan menü etkinliklerini
uçlandırabilirsiniz.
sınırı fonksiyonu 5.6 numaralı menü

ksiyonu kullanılarak devreden çıkarılabilir.

SIM kart
Telefon ancak geçerli bir SIM kart ile (Abone
Kimliği Modülü) kullanılabilir. Bu kartı şebeke
operatörünüzden temin edebilirsiniz.
Telefonu kullanmak istediğinizde daima SIM
kartı takınız.
– Telefonu kapatınız.
– Kısa basarak SIM kart tutucusunu açınız.
– Kartı, metalik yüzeyi aşağıda olacak şekilde

takınız.
– SIM kartın eğik köşesinin tutucunun eğik

köşesine gelmesine dikkat ediniz.
– Tutucuyu içeri bastırınız.
SIM kart ile ilgili sorun çıkması durumunda
şebeke operatörünüze başvurunuz.
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Öz
Rah
öze
(A)
–

–

–

Hızlı çevirme rakamı olarak kullanmak
istediğiniz rakamı seçiniz. ENTER’e
basarak onaylayınız.
Telefon defterinden arzu edilen ismi ya da
telefon numarasını arayınız. ENTER’e
basarak seçiniz.
ızlı aramanın kullanılması
ir arama yapmak için, ilgili hızlı arama
üğmesini iki saniye süreyle basılı tutunuz veya
üğmeye kısa bir süre basınız ve sonra ENTER
şuna basınız.
İKKAT! Telefonu açtıktan sonra, hızlı arama
nksiyonunu kullanmadan önce biraz

ekleyiniz. Bir hızlı arama numarasını
ullanmak istiyorsanız, 3.3.1 menüsü etkin
lmalıdır.

ağrı bekletme
ir telefon görüşmesi esnasında iki "bip" sesi
uyarsanız, başka bir kişi arıyor demektir. Bu
nksiyon menü yardımıyla seçilebilir ya da
tal edilebilir.
u modda, aramaya cevap verme ya da aramayı
eri çevirme seçimini yapabilirsiniz. Aramaya
evap vermek istemiyorsanız, EXIT/CLEAR’e
asınız ya da hiçbir şey yapmayınız.
elefona cevap vermek istiyorsanız, ENTER’e
asınız. O sırada yaptığınız telefon görüşmesi
ark moduna" alınacaktır. EXIT/CLEAR
şuna basarsanız, iki arama da sona erecektir.
el ahize
atsız edilmeden konuşmak istiyorsanız,
l ahizeyi kullanınız. Ahizeyi kaldırınız ve
’ya basınız.
Merkezi konsoldaki tuş takımını kullanarak
arzu edilen telefon numarasını seçiniz ve
numarayı aramak için ahizeyi kaldırınız.
Ses seviyesini ahizenin yan tarafındaki
düğme ile ayarlayabilirsiniz.
Ahizeyi yerine koyduğunuzda telefon
konuşması sona erer.
Görüşmeyi bitirmeden eller boşta ünitesine
geçmek isterseniz: Direksiyon simidi tuş
takımında düğmesine basınız (ya da
kumanda paneli menü düğmelerine) ve

Handsfree (eller boşta) seçimini yapınız.
ENTER’e basınız ve el telefonunu tekrar
yuvasına yerleştiriniz. Ahizeyi zaten
yuvasından çıkarılmışsa, çalma sesi eller
boşta sisteminden gelecektir. Ahizeye
geçmek için MENU düğmesine basınız,
Handset’e (el telefonu) kaydırınız ve
ENTER’e basınız.

Son aranan numara
Telefon aranan son numaraları/isimleri
otomatik olarak hafızasında saklar.
– Direksiyon simidi ya da kumanda paneli tuş

takımında ENTER düğmesine basınız.
– Son aranan numaralar arasında öne ve

arkaya gezinmek için menü düğmelerini
kullanınız. Bunlar ekranda görüntülene-
cektir.

– ENTER tuşuna basınız.

Hızlı arama
Hızlı aranacak numaraların hafızada
saklanması
Telefon defterinin hafızasına kayıtlı bir numara
aşağıda belirtildiği gibi bir hızlı arama tuşuna
(1-9) bağlanabilir:
– Menüden Telefon defteri’ni seçiniz ve

ENTER tuşuna basınız.
– Hızlı arama menü 3.3’e kaydırınız ve

ENTER tuşuna basınız.

–

–
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Aşa
sıra
kay
bas

Aşa
kon
kul
bir

örüşmenin ses seviyesi
elefon görüşmesinin ses seviyesini, görüşme
snasında direksiyon simidi tuş
kımından + ya da – düğmesiyle (1) ayarlaya-
ilirsiniz.
elefon devreye sokulduğunda, direksiyon
midindeki tuş paneli yalnızca telefon fonksi-
onlarını kumanda etmekte kullanılabilir.
üzik sistemini bu düğmelerin yardımıyla

yarlayabilmenizi için, telefon standby
odunda olmalıdır, bkz. sayfa 213

G
g
k
B
D

A

T

1

lefon fonksiyonları
lefon konuşması sırasında
llanabileceğiniz fonksiyonlar
ğıdaki fonksiyonları bir telefon konuşması
sında kullanabilirsiniz (oklarla listeyi
dırınız ve bir seçim yapmak için ENTER’e
ınız):

ğıdaki fonksiyonları mevcut telefon
uşması ve bekletilen bir arama varken
lanabilirsiniz (oklarla listeyi kaydırınız ve
seçim yapmak için ENTER’e basınız):

G
T
e
ta
b
T
si
y
M
a
m

izlilik modu/
izlilik modu
apalı

Gizlilik modu

ekletme/
evam etme

Görüşmenin "park
edilmesini mi" ya da
"devam edilmesini mi"
istediğinizi belirleyiniz.

hize/Ahizesiz Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konuşabilirsiniz.

elefon defteri Telefon defterini göster

Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapalı

Gizlilik modu

Ahize/Ahizesiz Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konuşabilirsiniz.

Telefon defteri Telefon defterini göster
Üçlü arama Aynı anda iki tarafla

konuşun (konferans
aramsı)

Geçiş İki konuşma arasında
geçiş yapar
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afızadan arama
Telefon defterinde arama yapmak için
MENU düğmesinin aşağı okuna (1) ya da
direksiyon simidindeki düğmesine
basınız.
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz:
ENTER tuşuna basınız ve istediğiniz ismi
buluncaya kadar oklarla listeyi kaydırınız.
İsmin ilk harfine karşılık düşen tuşa basınız
(ya da tüm ismi giriniz) ve ENTER’e
basınız.
Seçilen numarayı aramak için ENTER
tuşuna basınız.

1

lefon defteri
efon numaraları ve isimler telefon ya da SIM
t hafızasında saklanabilir.
yan kişinin numarası telefon defterinde
unursa, ekranda kişinin adı görüntülenir.
efon hafızasına 255 isim kaydedilebilir.

lefon numaralarının isimlerle
ydedilmesi
MENU düğmesine basınız, Phone book
(telefon defteri) seçimini yapınız ve
ENTER’e basınız.
Enter’e kaydırınız ve ENTER tuşuna
basınız.
Bir isim giriniz ve ENTER’e basınız.
Bir numara giriniz ve ENTER’e basınız.
Hangi hafızaya kaydedileceğini seçiniz ve
ENTER’e basınız.

isim (veya mesaj) girme
tiğiniz karakterin bulunduğu tuşa basınız:
nci karakter için bir kez, ikinci karakter için
kez, vs. Boşluk girmek için 1’e basınız.

Metin girişinden vazgeçme:
– Girilen tüm karakterleri silmek için EXIT/

CLEAR düğmesine uzun basınız.
– EXIT/CLEAR düğmesine bir defa daha

uzun basarak menüye dönün.
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boşluk 1- ? ! , . : " ' ( )

a b c 2 ä å à á â æ ç

d e f 3 è é ë ê

g h i 4 ì í î ï

j k l 5

m n o 6 ñ ö ò ó Ø

p q r s 7 ß

t u v 8 ü ù ú û

w x y z 9

aynı düğmedeki bir dizi içinde yer
alan iki harfi girerseniz,
aralarında * tuşuna basınız veya
birkaç saniye bekleyiniz
+ 0 @ * # & $ £ / %

üst ve alt durum arasında
değiştirme
girilen son harfi ya da numarayı
siler. Uzun süre basarsanız,
girilen numara veya metin silinir.
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t SIM kart
çok şebeke operatörü çift SIM kart vermek-
r; biri aracınız için, diğeriyse bir başka
fon için. Çift SIM kart, iki farklı telefon için
ı numaraya sahip olmanızı sağlar. Mevcut
aklar ve çift SIM kart kullanımı için şebeke

ratörünüzle bağlantı kurunuz.

Teknik özellikler

IMEI numarası
Telefonu bloke etmek için, telefona
programlanmış olan 15 haneli IMEI seri
numarasını telefon şebekesi operatörünüze
bildirmeniz gerekir. Bu numarayı görüntü-
lemek için, *#06# giriniz. Bu numarayı yazıp,
güvenli bir yerde saklayınız.

Çıkış gücü 2 W
SIM kart küçük, 3V
Hafıza girişleri 2551

1. Telefonun hafızası 255 numaralıktır. SIM
karta kaydedilebilecek numara sayısı
telefon aboneliğinizin şekline bağlıdır.

SMS
(Kısa Mesaj Servisi)

Evet

Bilgisayar/Faks Hayır
Çiftbant Evet (900/

1800)
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1.
1.
1.
1.

1.

2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.

3.

5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska

5.3. SIM güvenliği
5.3.1. Açık
5.3.2. Kapalı
5.3.3. Otomatik

5.4. Kodları değiştir
5.4.1. PIN kodu
5.4.2. Telefon kodu

5.5. Ses seviyesi
5.5.1. Zil sesi seviyesi
5.5.2. Zil sesi tonu
5.5.3. Radyoyu sustur
5.5.4. Mesaj bildirim tonu

5.6. Trafik güvenliği
5.7. Fabrika ayarları
enü ayarları ve seçenekler – Telefon

rama kaydı - ARAMA
1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Listeyi sil

1.4.1. Tüm numaralar
1.4.2. Cevapsız numaralar
1.4.3. Arayan numaralar
1.4.4. Aranan numaralar

5. Arama süresi
1.5.1. Son arama
1.5.2. Aramaların sayısı
1.5.3. Toplam süre
1.5.4. Süreyi sıfırla
Mesajlar

1. Oku
2. Yeni
3. Mesaj ayarları

2.3.1. SMSC numarası
2.3.2. Geçerlilik süresi
2.3.3. Mesaj tipi
Telefon defteri

1. Konuyu gir
2. Ara
3. Tümünü kopyala

3.3.1. SIM’den telefona
3.3.2. Telefon’dan SIM’e

4. Hızlı arama
3.4.1. Etkin

3.4.2. Numara seç
3.5. SIM’i boşalt
3.6. Telefonu boşalt
3.7. Hafıza durumu

4. Arama seçenekleri.
4.1. Numara aktarma
4.2. Çağrı bekletme
4.3. Otomatik yanıt verme
4.4. Geri arama
4.5. Çağrıyı yönlendirme

4.5.1. Tüm aramalar
4.5.2. Meşgulse
4.5.3. Yanıt verilmediğinde
4.5.4. Erişilemiyorsa
4.5.5. Faks çağrıları
4.5.6. Bilgisayar çağrıları
4.5.7. Tüm yönlendirmeleri iptal et

5. Telefon ayarları
5.1. Şebeke seçimi

5.1.1. Otomatik
5.1.2. Manüel

5.2. Dil
5.2.1. Dansk
5.2.2. Deutsch
5.2.3. English UK
5.2.4. English US
5.2.5. Español
5.2.6. Français CAN
5.2.7. Français FR
5.2.8. Italiano
5.2.9. Nederlands
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aşvurunuz. Normalde bu ayarların değiştiril-
emesi gerekir.

. Telefon defteri

.1. Konuyu gir
elefon defterine isim ve telefon numaraları
aydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için telefon
efteri fonksiyonları bölümüne bakınız.
.2. Ara
.3. Tümünü kopyala
elefon numaralarını ve isimleri, SIM karttan
lefon hafızasına kopyalayınız.
.3.1. SIM’den telefonun hafızasına
.3.2. Telefondan SIM hafızasına
.4. Hızlı arama
elefon defterine kaydedilen bir numara, bir
ızlı arama numarası olarak kaydedilebilir.
.5. SIM’i boşalt
IM kartın bütün hafızası silinebilir.
.6. Telefonu boşalt
elefonun bütün hafızası silinebilir.
.7. Hafıza durumu
IM kart veya telefon hafızasına ne kadar isim
eya numara olduğunu görebilirsiniz.

. Arama seçenekleri

.1. Numara aktarma
endi numaranızın aradığınız kişiye gösteril-
esini isteyip istemediğinizi seçiniz. Rehbere
enü ayarları ve seçenekler – Telefon

rama kaydı
. Cevapsız aramalar
ada cevap verilemeyen aramaların bir listesi
terilir. Gösterilen numarayı arayabilir,
bilir ya da telefon defterine kaydedebi-
iniz.
. Arayan numaralar
ada cevap verilen aramaların bir listesi
terilir. Gösterilen numarayı arayabilir,
bilir ya da telefon defterine kaydedebi-
iniz.
. Aranan numaralar
ada aranan numaraların bir listesi gösterilir.
terilen numarayı arayabilir, silebilir ya da
fon defterine kaydedebilirsiniz.
. Listeyi sil
seçenek 1.1, 1.2 ve 1.3 menülerindeki
leri aşağıda belirtildiği gibi silmek için

lanılır.
.1. Tümü
.2. Cevapsız
.3. Arayan
.4. Aranan
. Arama süresi
ada bütün telefon konuşmalarınızın veya en
telefon konuşmasının süresini görebi-

iniz. Aynı zamanda yapılan telefon

konuşmalarının sayısını görebilir ve konuşma
sayacını iptal edebilirsiniz.
1.5.1. Son arama
1.5.2. Aramaların sayısı
1.5.3. Toplam süre
1.5.4. Zamanı sıfırla
Konuşma sayacını sıfırlamak için telefon
koduna ihtiyacınız vardır (Menü 5.5’e bakınız).

2. Mesajlar
2.1. Oku
Burada gelen metin mesajlarını okuyabilirsiniz.
Ardından, okuduğunuz mesajı silmeyi ya da
iletmeyi, mesajın tamamını veya bir kısmını
değiştirmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirisiniz.
2.2. Yeni
Tuş panelini kullanarak bir metin mesajı
yazabilirsiniz. Daha sonra bu mesajı
kaydetmeyi ya da göndermeyi seçebilirsiniz.
2.3. Mesaj ayarları
Mesajınızın gönderilmesini istediğiniz mesaj
merkezinin numarasını (SMSC numarası) ve
mesajın, mesaj merkezinde hangi süre boyunca
saklanmasını istediğinizi giriniz.
2.3.1. SMSC numarası
2.3.2. Geçerlilik süresi
2.3.3. Mesaj tipi
Bu ayarlarla ilgili bilgi almak ve SMSC
numarasını öğrenmek için telefon şirketine

b
m

3
3
T
k
d
3
3
T
te
3
3
3
T
h
3
S
3
T
3
S
v

4
4
K
m



OON

Bilgi-eğlence sistemi

kay
için
4.2
Bir
baş
iste
4.3
Gel
istiy
4.4
Dah
num
4.5
Bur
bir
beli
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

.3.3. Otomatik

.4. Kodları değiştir
IN kodunu veya telefon kodunu
eğiştirirsiniz.
.4.1. PIN kodu
.4.2. Telefon kodu (kendi kodunuzu

ayarlayana kadar 1234 kullanınız).
Telefon kodu, arama zamanlayıcısını
sıfırlamak için kullanılır.

İKKAT! Kodunuzu not ediniz ve güvenli bir
erde saklayınız.
.5. Ses seviyesi
.5.1. Zil sesi ayarı: Burada gelen

aramaların zil sesini ayarlayabi-
lirsiniz.

.5.2. Zil tonu: Burada seçebileceğiniz
sekiz farklı zil tonu vardır.

.5.3. Mute radio (radyo sessiz): Açık/
Kapalı

.5.4. Hız ses ayarı: Sesin hıza göre
ayarlanıp ayarlanmayacağını belirl-
ersiniz.

.5.5. Mesaj sesi

.6. Trafik güvenliği
urada örneğin sürüş esnasında tüm menü
stemini kullanabilmek için, hız sınırlayıcısını
evre dışı edebilirsiniz.
.7. Fabrika ayarları
istemin fabrika ayarlarına geri dönersiniz.
dedilmeyen numaralar ile ilgili bilgi almak
şebeke operatörünüze başvurunuz.

. Çağrı bekletme
telefon konuşması sırasında size gelen
ka bir arama için uyarılmak isteyip
mediğinizi belirlersiniz.
. Otomatik yanıt verme
en aramaları otomatik olarak kabul etmek
orsanız, bu seçimi yapınız.

. Geri arama
a önce aradığınız ve meşgul olan bir
arayı aramayı seçiniz.

. Çağrıyı yönlendirme
ada ne zaman ve hangi tip aramaların belirli
telefon numarasına iletilmelerini istediğinizi
rleyebilirsiniz.
.1. Tüm telefonlar (bu ayar yalnız güncel

telefon konuşması süreci içinde
geçerlidir)

.2. Meşgulse

.3. Yanıt verilmediğinde

.4. Erişilemiyorsa

.5. Faks çağrıları

.6. Bilgisayar çağrıları

.7. Tüm yönlendirmeleri iptal et

5. Telefon ayarları
5.1. Şebeke seçimi
Şebekenin otomatik ya da manüel olarak
seçilmesi. Seçilen telefon şebekesi telefonun
esas modunda ekranda gösterilir.
5.1.1. AUTO
5.1.2. Manüel
5.2. Dil
Burada telefon ekranındaki yazıların hangi
dilde olacağını seçebilirsiniz.
5.2.1. Dansk
5.2.2. Deutsch
5.2.3. English UK
5.2.4. English US
5.2.5. Español
5.2.6. Français CAN
5.2.7. Français FR
5.2.8. Italiano
5.2.9. Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM güvenliği
PIN kodunun devrede, devre dışı ya da
otomatik olarak telefon tarafından girilmesi
seçeneklerinden birini seçiniz.
5.3.1. Açık
5.3.2. Kapalı
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Ti

olvo servisine başvururken veya aracınız
çin yedek parça ve aksesuar siparişi verirken,
racınızın tip tanımını, şasi ve motor
umaralarını bilmeniz işlemleri kolaylaştırır.
. VIN (şasi no)

Motor kabininde ön camın altına
basılmıştır.

. Tip tanımı, şasi numarası, izin verilen yük
ağırlığı, boya ve döşeme kodları ve tip
onay numarası.
Sol farın arkasındaki kanat çizgisinde
bulunan plakada yazılıdır.

. Motor tipi tanımı, parça ve seri numarası
Motorun sağ tarafında

. Şanzıman tipi tanımı ve seri numarası
: Otomatik şanzıman GM: Arkada
: Otomatik vites AW: Üst tarafta
: Mekanik vites kutusu: Üst tarafta
: Otomatik şanzıman: Üstte
. Motor yağı etiketi1

Etikette yağ sınıfı, viskozitesi ve hacmi
belirtilir.

1

p tanımı

V
i
a
n
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2

3

4
a
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c
d
5

. Bazı motor modelleri.
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rensiz römork
aksimum römork ağırlığı 750 kg

Frenli römork:

Maksimum römork
ağırlığı

Maksimum
çekme topuzu

yükü
0-1200 kg 50 kg
2250 kg 90 kg

UYARI!
Aracın sürüş özellikleri, ne kadar yüklü
olduğuna ve yükün nasıl dağıldığına bağlı
olarak değişir.
yutlar ve ağırlıklar
yutlar
nluk: 480 cm
işlik: 190 cm

kseklik:178
erlek mesafesi: 286 cm
dingil genişliği ön: 163 cm
a dingil genişliği: 162 cm

ırlıklar
süz ağırlık, sürücüyü, % 90 dolu yakıt

osunu ve tüm sıvıları içerir. Yolcuların ve
me çubuğu, çekme topuzu yükü (bir römork
landığında, tabloya bakınız), yük taşıyıcıları
avan kutusunun ağırlığı yük miktarını
ler ve yüksük ağırlığa dahil edilmemelidir.
verilen ağırlık (sürücüye ek olarak) = Brüt
ağırlığı – yüksüz ağırlık.

Etiketin yeri için, bkz. sayfa 224.
1. Maksimum toplam ağırlık
2. Maksimum çekme ağırlığı (araç+römork)
3. Maksimum ön dingil yükü
4. Maksimum arka dingil yükü
Maksimum yük: Ruhsat belgesine bakınız.
Maksimum tavan yükü: 100 kg

F
M
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otorun teknik özellikleri

tor tipi tanımı, parça ve seri numarası
torda okunabilir, bkz. sayfa 224.

Teknik Özellikler Motor tanımı

2.5T
B5254T2

T6
B6294T

V8 AWD
B8444S

D5 AWD
D5244T

ıkış gücü (kW/rps)
hp/d/d)

154/83 200/85 232/98 120/67
210/5000 272/5100 315/5850 163/4000

ork (Nm/rps)
kpm/dev/dak)

320/25-75 380/30-83 440/65 340/29-50
32,6/1500-4500 38,8/1800-5000 44,9/3900 34,7/1750-

ilindir sayısı 5 6 8 5
ilindir çapı (mm) 83 83 94 81
trok (mm) 93,2 90 79,5 93,2
ilindir hacmi (dm 3 veya

itre)
2,521 2,922 4,414 2,401

ıkıştırma oranı 9,0:1 8,5:1 10,4:1 18,0:1
ujiler:
lektrot açıklığı (mm) 0,7 0,7 1,1 -
ıkıştırma torku (Nm) 30 30 30 -
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yağ cinsi: Viskozite2

2 SAE 0W–30
V

1
2

pasiteler
tor yağı
utta motor yağı etiketi varsa, bu tablodaki

im ve yağ cinsi teknik özellikleri geçerlidir.
i için, bkz. sayfa 224.

tor yağı etiketi
tor yağı etiketi şunları belirtir:

yağ sınıfı
viskozite

Motor modeli MIN – MAX arasındaki
hacim Hacim1 (litre) Önerilen

.5T B5254T2 0-1,2 litre 5,5 ACEA A5/B5
8 AWD B8444S 0-1,2 litre 6,7 ACEA A5/B5

. Filtre değiştirme dahil.

. Şemaya göre farklı bir viskozite seçilse bile, yağ cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
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Vol

yağ cinsi: Viskozite2

2 SAE 5W-30
T
D SAE 0W-30

1
2

pasiteler
ut üzerinde bir motor yağı etiketi varsa, bu
oda belirtilen yağ sınıfına, viskozite ve
mine uyulmalıdır; yeri için bkz. sayfa 224.

rı sürüş koşulları
fazla motor freninin kullanıldığı dağ

larında sürüş veya yüksek hızda otoyolda
ş gibi aşırı kullanma koşullarında, yağı

a sık kontrol ediniz. Bu koşullar, anormal
ecede yüksek yağ sıcaklığına veya yağ
etimine neden olabilirler.
zinli motorlar: Aşırı koşullar için, ekstra

uma sağlamak amacıyla tam sentetik bir
tor yağı seçiniz.

vo, Castrol® yağ ürünlerini önerir.

Motor modeli MIN – MAX arasındaki
hacim Hacim1 (litre) Önerilen

.5T B5254T2 0-1,2 litre 5,8 ACEA A1/B1
6 B6294T 0-1,5 litre 6,6
5 AWD D5244T 0-2,0 litre 6,5 ACEA A3/B3/B4

. Filtre değiştirme dahil.

. Şemaya göre farklı bir viskozite seçilse bile, yağ cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.

Önemli!
Daima önerilen cins ve doğru viskoziteli
yağ kullanınız.
Hiçbir zaman yağ katkı maddeleri
kullanmayınız. Bunlar motora zarar
verebilir.
Sisteme farklı bir yağ eklenirse, bakım
yapılmak üzere en yakın yetkili Volvo
servisine başvurunuz.
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Diğ
Önerilen yağ cinsi:

Ş zıman yağı: MTF 97309
zıman yağı: JWS 3309
zıman sıvısı Dexron III G
zıman yağı: JWS 3309

S ile karıştırılmış paslanma koruyuculu
utma sıvısı, ambalaja bakınız. Termostat

sıcaklıkta açmaya başlar: 90 ºC benzinli
torlarda ve 82 ºC dizel motorlarda.

K ğ: PAG
ğutucu gaz R134a (HFC134a)

F T 4+
H rolik direksiyon hidroliği: WSS M2C204-

eya aynı teknik özelliklere sahip eşdeğer
n.

Y nma derecesinin altındaki sıcaklıklarda,
lvo tarafından önerilen su ile karıştırılmış
ayıcı antifrizi kullanınız.

Ö
Şa an hidroliği ile karıştırmayınız. Şanzımana
fa
er sıvılar ve yağlama yağları
Sıvı Motor modeli/parçaların numarası Ses seviyesi

anzıman yağı Düz 6 vites (M66) 2.0 litre Şan
Otomatik şanzıman(AW55-51) 7.2 litre Şan
Otomatik şanzıman (GM4T65) 12,7 litre Şan
Otomatik şanzıman (TF-80SC) 7,0 litre Şan

oğutma sıvısı Benzinli motor 2.5T 9.0 litre Su
soğ
şu
mo

Benzinli motor T6 10.5 litre
benzinli motor V8 10,2 litre
Dizel motoru D5 12.5 litre

lima 1000 gr. Ya
SoArka yolcu bölmesinde klima ile 1300 gr

ren hidroliği 0,6 litre DO
idrolik direksiyon Sistem: 1,0 litre Hid

A v
ürü

deponun 0.2 litre

ıkama sıvısı 6,5 litre Do
Vo
yık

nemli!
nzımanın zarar görmesini önlemek için önerilen şanzıman hidroliği kullanılmalıdır. Başka bir şanzım
rklı bir hidrolik eklenirse, bakım yapılması için yetkili Volvo servisine başvurunuz.



OPM

Teknik veriler

Ya
Tü

Ya
em
Res
80/
sürü
değ
don
Oto
girm
tük
der
tük
düş

Karbondioksit
(CO2) emisyonları

(g/km)

Depo hacmi
litre

2 266(269)1 80

280(282)1

T 304 80
V 317(322)1 80
D 216 68

239
1.
kıt
ketim, emisyonlar

kıt tüketimi ve karbondioksit
isyonları
mi yakıt tüketimi değerleri, AB Yönergesi
1268 nolu talimatına uygun olarak standart
ş çevrimine dayanmaktadır. Yakıt tüketimi

erleri, otomobilin ağırlığını etkileyen ek
anımın takılı olması halinde değişebilirler.
mobilin kullanılış şekli ile teknik faktörlere
eyen diğer faktörler de otomobilin yakıt

etimini etkileyebilirler. 91 RON oktan
ecesinde yakıtla kullanıldığında, yakıt
etimi daha yüksek ve güç çıkışı daha
üktür.

Benzinli
Motorların büyük bir kısmı, 91, 95 ve 98 RON
oktan kalitesinde çalıştırılabilir.
• 91 RON, 4 silindirli motorlarda

kullanılmamalıdır.
• Normal sürüş için 95 RON kullanılabilir.
• En uygun etki ve minimum yakıt tüketimi

için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda sürerken,
optimum performans ve yakıt tasarrufu için
mümkün olan en yüksek oktanlı yakıt
kullanılması önerilir.

Motor Şanzıman Tüketim
litre/100 km

.5T B5254T2 Düz 6 vites (M66) 11,1(11,2)1

Otomatik şanzıman (AW 55-51) 11,7(11,8)1

6 B6294T Otomatik şanzıman (GM4T65) 12,7
8 AWD B8444S Otomatik şanzıman (TF-80SC) 13,3(13,5)1

5 AWD D5244T Düz 6 vites (M66) 8,2
Otomatik şanzıman (AW 55-51) 9,0

7 kişilik araçlar için geçerli.

Benzin: EN 228 Standardı.
Dizel: EN 590 Standardı.
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Ka
Kat
tem
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bir
Kan
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kata
kar
reak
talitik konvertör

talitik konvertör
alitik konvertörün amacı, egzoz gazlarını
izlemektir. Çalışma sıcaklığına kolayca
acak şekilde, motora yakın egzoz gazları
ına yerleştirilir.
alitik konvertör kanallı yekpare (monolit)
elemandan (seramik veya metal) oluşur.
al duvarları ince platin, rodyum ve
dyum tabakasıyla kaplanmıştır. Bu metaller
lizör işlevi görerek diğer maddelerle
ışmadan kimyasal reaksiyona katılıp
siyonu hızlandırır.

Lambda sondalıTM oksijen sensörü
Lambda sondası, emisyonları azaltmayı ve
yakıt tasarrufunu artırmağı hedefleyen kontrol
sisteminin bir parçasıdır.
Bir oksijen sensörü, motordan çıkan egzoz
gazlarındaki oksijen miktarını ölçer. Bu değer,
enjektörleri sürekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gönderilir. Motordaki hava
ve yakıt karışımı sürekli olarak ayarlanır. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararlı gazın en etkili yanmayı
sağlayacak oranda karışmasını sağlar (hidrokar-
bonlar, karbon monoksit ve nitrus oksitler).
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El
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Ak
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D
1

Alt

M

ektrik sistemi
nel
taj ayarlı bir alternatöre sahip 12 V’luk
em. Şasi ve motor bloğunun iletkenler
ak kullanıldı tek kutuplu sistem. Negatif
kutbu şasiye bağlanır.

değiştirilirse, yeni akünün soğuk çalıştırma
asitesinin ve yedekleme kapasitesinin
inal akü ile aynı olmasına dikkat ediniz
ünün üzerindeki etikete bakınız).

ü

Performans Motor
2.5T T6 V8 AWD D5 AWD

oltaj 12 V 12 V 12 V 12 V
oğuk çalıştırma kapasitesi
CCA)

600 A1 600 A1 600 A1 800 A

epo kapasitesi (RC) 120 min 120 min 120 min 170 min
. Park ısıtıcısı ile donatılmış araçlarda 800 A’lik bir akü bulunmaktadır.

ernatör

Performans Motor
2.5T T6 V8 AWD D5 AWD

aksimum akım (A) 140 160 180 140



OPP

Teknik veriler

Am

Ma

Ç

1
2
3
4
la
5
6
7
8
9
1
1
T

puller

rşmotoru

Performans Motor
2.5T T6 V8 AWD D5 AWD

ıkış (kW) 1,4 1,7 2,0 2,2

Aydınlatma ÇıkışW Soket
. Uzun far/kısa far 55 H7
. Bi-Xenon 35 D2R
. Ön sis lambaları 55 H1
. Ön konum lambaları, ön park lambaları, ön yan işaret
mbaları, plaka lambası, arka zemin aydınlatması

5 W 2.1 x 9.5d

. Ön sinyal lambaları, arka sis lambası 21 BAY9s

. Yan sinyal lambaları 5 W 2.1 x 9.5d

. Fren lambası, geri vites lambası 21 BAY15d

. Arka sinyal lambaları 21 BA15s

. Arka konum lambaları 4 BAZ15s
0. Makyaj aynası 1,2 SV5.5
1. Ön zemin aydınlatması, bagaj aydınlatması 5 SV8.5
orpido gözü aydınlatması 3 BA9
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A
A/C
AB
Ağı
Akü
Akü
Ala
Ala
Alte
Am
Ana
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ark
Ark
Ark
Ayd
Ayd

B
Bag
Bag
Bag
Baş
Ben
Bilg
Bilg
Bir
BLI
Boy

ge sistemi ...................................................... 114
o hacmi .......................................................... 230
ektörler ............................................................. 45
ir göstergesi ..................................................... 38
hava sıcaklık göstergesi .................................. 38
iz/kapı aynaları ................................................ 57
kkat" metinleri ................................................... 2
eksiyon kilidi .................................................. 105
eksiyon simidi ayarları ..................................... 54
eksiyon simidindeki tuş takımı ...................... 188
enç noktası ayarı ............................................... 47
ctext ................................................................ 204
rtlü flaşör .......................................................... 50
şemenin temizlenmesi .................................... 154
TC ................................................................... 114
TC (Dinamik denge ve çekiş kontrolü) ...... 41, 44
ğme, telefon .................................................... 213

C ....................................................................... 66
ısıtıcı ................................................................. 70
layzer ............................................................. 195
nomik sürüş ................................................... 102
an ..................................................................... 42
reni ................................................................... 53
ktrik sistemi .................................................... 232
ktrik soketi ........................................................ 53
ktrikli camlar .................................................... 55
ktrikli çocuk emniyet kilitleri ........................... 98
isyon sistemi .................................................... 40
isyonlar ........................................................... 230
niyet ağı ............................................................ 86
niyet ızgarası .................................................... 87
niyet kemeri gergisi ......................................... 14
...................................................................64, 65
S ........................................................................40
rlıklar ..............................................................225

..............................................119, 161, 169, 232
, aşırı yüklenmesi ..........................................103

rm ...................................................................200
rm LED’i ........................................................100
rnatör .............................................................232
puller ..............................................................172
htar ............................................................92, 93
cın yıkanması .................................................154
ç bakımı .........................................................153
ç verileri .........................................................160
çtaki çocuklar, yerleşim ...................................31
lıklı silme .........................................................48
a cam yıkayıcı ve sileceği ................................49
a lamba grubu ................................................176
a sis lambası .............................................46, 178
ınlatma ..........................................................172
ınlatma paneli ..................................................46

aj bölmesi ......................................................179
aj bölmesinin yüklenmesi ................................85
aj, uzatma ........................................................84
lıklar, arka ........................................................83
zin kalitesi .....................................................230
i ekranı ............................................................42
i-eğlence sistemi ...........................................186
CD’nin çıkartılması .......................................207
S ...............................................................45, 133
a .....................................................................156

Boya, renk kodu ...................................................156
Boya, rötuş ...........................................................156
Boyun ve ense yaralanması ...................................24
Boyutlar ...............................................................225
Bölgesel radyo programları .................................202
Brüt araç ağırlığı ..................................................225
Buğulanma .............................................................62
Bütünleşik çocuk minderi ......................................33

C
CD değiştirici .......................................................206
CD/MD ................................................................204
Cruise control ........................................................52

Ç
Çakmak soketi .......................................................45
Çalıştırma yardımı ...............................................119
Çarpışma sensörleri ...............................................23
Çekiş kontrolü .....................................................114
Çekme ..................................................................117
Çekme çubuğu .....................................................122
Çekme halkası .....................................................118
Çevre felsefesi .........................................................3
Çocuk güvenlik donanımı ......................................29
Çocuk güvenlik kilitleri ...................................44, 98
Çocuk koltuğu, takılması .......................................35
Çocuk koltukları ve hava yastıkları .......................29
Çocuk minderi, bütünleşik .....................................33

D
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu ..............45, 96
Debriyaj hidroliği ................................................166

Den
Dep
Det
Dev
Dış
Dik
"Di
Dir
Dir
Dir
Dir
Dis
Dö
Dö
DS
DS
Dü

E
EC
Ek
Eko
Eko
Ekr
El f
Ele
Ele
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Em
Em
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Em
Em
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F
Fan
Fan
Far
Far
Far
Farl
Frek
Fren
Fren

G
"Ge
Gez
Gös
Gös
Gös
Gös
Gös
Gün
Güv
Güv
Güv

H
Hab
Ham

alan yakıtla gidilebilecek mesafe ........................ 51
apı aynaları, ısıtmalı ........................................... 50
apı aynaları, katlanabilir ..................................... 45
aput ................................................................... 162
aput, açılması ...................................................... 53
arbon dioksit ..................................................... 230
atalitik konvertör .............................................. 231
ayar koltuk .......................................................... 82
aygan sürüş koşulları ........................................ 102
ısa far .......................................................... 47, 174
ısayollar, telefon ............................................... 213
ış lastikleri ........................................................ 139
ilit (lock-up) fonksiyonu ................................... 108
ilit açma .............................................................. 95
ilitleme ................................................................ 95
ilometre sayacı .................................................... 38
lima kumandası ................................................... 62
lima, yolcu bölmesinin arkası ............................. 44
oltuk arkalığının indirilmesi, ön ......................... 72
oltuk, elektrikli koltuk ........................................ 73
oltuk, oturma konumu ........................................ 72
ombine gösterge paneli ....................................... 38
ontak anahtarı ................................................... 105
onum lambaları ........................................... 46, 174
ör nokta (BLIS) ................................................. 133
ulaklık soketi .................................................... 189
umanda panelleri, müzik sistemi ...................... 187
urtarma .............................................................. 117
uş pislikleri ....................................................... 154
niyet kemeri hatırlatıcısı ...................................13
niyet kemerleri .................................................12
niyet kemerlerinin temizlenmesi ....................155

.....................................................................203

.........................................................................65
, ECC ................................................................68
düzeni ............................................................130
seviyesi ............................................................46
yıkayıcısı .........................................................48
ar ......................................................................46
ans güncelleme, otomatik .............................202
hidroliği .......................................................166
sistemi ............................................................40

çici" yedek tekerlek .......................................139
inti kilometre sayacı ........................................38
terge lambaları .................................................39
terge paneli aydınlatması .................................46
terge paneline genel bakış, sağdan direksiyon ..8
terge paneline genel bakış, soldan direksiyon ...6
terge ve uyarı lambaları .............................38, 39
eşlik .................................................................60
enli eve gidiş aydınlatması ..............................47
enlik ................................................................11
enlik sistemleri, otomatik şanzıman ..............108

erler, ayarlanması ..........................................198
ile bayanlar .....................................................13

Hararet göstergesi ..................................................38
Hava dağılımı, EEC ...............................................67
Hava dağılımı, klima .............................................65
Hava kalitesi sistemi, ECC ....................................66
Hava perdesi ..........................................................23
Hava yastığı, yolcu tarafı .......................................15
Hava yastıklarının ve hava perdelerinin
denetlenmesi ..........................................................28
Hız göstergesi ........................................................38
Hızlı arama ..........................................................215
Hızlı ileri/geri ......................................................204
Hidrolik direksiyon hidroliği ...............................167
Hidrolikler ...........................................................229

I
IMEI numarası .....................................................218
Isıtmalı arka cam .............................................50, 65
Isıtmalı kapı aynaları .......................................50, 65
Isıtmalı ön koltuklar ..............................................65
ISOFIX montaj sistemi ..........................................33

İ
İç aydınlatma .........................................................75
İç donanım .............................................................71
İç hava dolaşımı .....................................................64
İç kabindeki eşya bölmeleri ...................................77
İmmobilizer ...................................................92, 105
İndirilmesi, arka koltuklar .....................................82
İstasyon ayarı .......................................................196
İstasyonların belleğe kaydedilmesi ..............196, 197
İşitsel sistem işlevleri ..........................................192
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M
Mak
Mar
Men
Men
Mer
Mes
Mo
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Mo
Mü
MY

O
Oks
Orta
Oto
Oto
Oto

oketleme (kick-down) ....................................... 108
öle/sigorta kutusu .............................................. 181
ömork ................................................................ 120
ömork ağırlığı ................................................... 225

aat ........................................................................ 38
emboller ............................................................... 39
ervis programı ................................................... 160
es seviyesi ayarı ................................................. 192
es seviyesi ayarı, program tipleri ...................... 192
es seviyesi, görüşme .......................................... 216
es seviyesinin azaltılması, telefon görüşmesi .... 213
ıkışmaya karşı koruma ........................................ 60
IM kart ............................................................... 214
igortalar ............................................................. 180
ilecek kanatları .................................................. 168
im kart, çift ........................................................ 218
inyal lambaları ............................................. 38, 175
is lambaları .................................................. 46, 175
oğuk çalıştırma .................................................. 108
oğutma sıvısı ..................................................... 165
oğutucu gaz ......................................................... 62
RS sistemi ............................................................ 17
RS, anahtar .......................................................... 19
tandby modu ...................................................... 213
TC ...................................................................... 114
ubwoofer ........................................................... 194
unroof .................................................................. 59
urround .............................................................. 194
uyun içinden geçme ........................................... 102
ürücü kapısındaki kumanda paneli ...................... 10
bda sondası ...................................................231
tik hava basıncı, tavsiye edilen ......................141
tik tamiri, acil durum ......................................147
tikler, boyutların gösterilişi ............................138
tikler, diş aşınma göstergeleri ........................139
tikler, hız değerleri .........................................138
tikler, sürüş özellikleri ...................................138
elerin ..............................................................154

yaj aynası ......................................................179
ş motoru .........................................................233
ü ayarları ve seçenekler, Müzik sistemi .......208
üler ................................................................188
kezi konsoldaki kumanda düğmeleri ...............44
aj, gösterge ekranı ...........................................42

tor kabini ........................................................162
tor yağı ...................................................164, 227
tor yağı etiketi ........................................224, 227
torun teknik özellikleri ...................................226
zik sistemi ayarları .........................................193
KEY ..............................................................209

ihidrojen gazı .................................................170
lama yakıt tüketimi .........................................51

matik kilitleme .................................................95
matik şanzıman ..............................................108
matik, ECC ......................................................67

Ö
Ön cam silecekleri .................................................48
Ön cam yıkayıcısı ..................................................48
Ön koltuklar, ısıtmalı .............................................50
Ön lamba .............................................................173
"Önemli!" metinleri .................................................2
Özel ahize ............................................................215

P
PACOS ..................................................................18
Panel menfezleri ....................................................63
Parçaların değiştirilmesi, CD/MD .......................204
Park etme .............................................................115
Park ısıtıcısı, akü ve yakıt ......................................70
Park ısıtıcısı, park ..................................................69
Park lambaları ......................................................174
Park yardımı ..........................................................45
Paslanmaya karşı koruma, rötuş ..........................157
Pasta ve cila .........................................................155
Pastalama ve cilalama ..........................................155
PI araması ............................................................198
Plaka lambası .......................................................178
PTY - program tipi ..............................................200
PTY, arama ..........................................................201

R
Radio text (Radyo metni) ....................................199
Random (Rasgele çalma) .............................204, 206
RDS .....................................................................198
RDS, sıfırlanması ................................................203
Renk kodu ............................................................156
RME ....................................................................163
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amanlayıcı ........................................................... 64
emin aydınlatması ............................................. 178

HIPS ................................................................... 24
an paspasları ....................................................78
ma .................................................................198
ma, CD/MD ..................................................204

erlekler ve lastikler ........................................137
erlekler, dönme yönü .....................................142
erlekler, sökülmesi .........................................145
erlekler, takılması ..........................................146
fon defteri .....................................................217
fon fonksiyonları ...........................................212
fon konuşması sırasında
anabileceğiniz fonksiyonlar ...........................216
fon sistemi .....................................................210
izleme, Araç yıkama .....................................154
tanımı .............................................................224
pido gözü ....................................................78, 96
trafik bilgileri ................................................199

rı lambaları ......................................................39
arı!" metinleri ....................................................2
rlama sistemi .................................................108
ktan kumanda ..........................................92, 190
ktan kumanda fonksiyonları ............................93
ktan kumanda, pil değiştirme ..........................94
n far ...................................................38, 47, 174
n far "selektör" ................................................47

en reflektör ....................................................143

V
Viskozite ..............................................................227
Vites kolu kilidi ...................................................109
Vites kolu, düz konumlar ....................................110
Vites konumları, altı vitesli .................................107
Volvo araçları ve çevre ............................................3

Y
Yağ basıncı ............................................................40
Yağ filtresi ...........................................................164
Yağ kalitesi ..........................................................227
Yağlayıcılar .........................................................229
Yağmur sensörü .....................................................48
Yakıt doldurma kapağı ........................................104
Yakıt göstergesi .....................................................38
Yakıt sistemi ........................................................163
Yakıt tüketimi ......................................................230
Yakıt tüketimi, güncel ...........................................51
Yakıt, yakıt alma .................................................104
Yan hava yastıkları ................................................20
Yan lambalar .......................................................174
Yan sinyal lambaları ............................................175
Yan sinyal lambası ..............................................175
Yardımcı lambalar .................................................45
Yedek tekerlek (Stepne) ......................................144
Yıkayıcı sıvısı ......................................................165
Yoğunlaşma .........................................................163
Yol bilgisayarı .......................................................51
Yük kapağı .............................................................88
Yükleme kapağı, açılması .....................................54
Yüksüz ağırlık .....................................................225
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