
VELkOMMEn TIL DIn nYE VOLVO!

Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre 
om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede 
oplysninger.

Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i 
instruktionsbogen, ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder 
også de mest aktuelle oplysninger.

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

VOLVO XC90

QUICK GUIDE
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AUTOSTART (kUn 3.2 Og V8)

Drej startnøglen/-knappen til III, og slip den. 
Motoren starter automatisk.

En dieselmotor skal altid forvarmes i position 
II, inden motoren startes.

SERVICEnØgLE* 

Kun til fordør, start- og ratlås. 

kOLDSTART

   OBS!
For hurtigt at opnå effektiv udstødningsrens-
ning kan tomgangshastigheden være noget 
højere i et kort stykke tid. 

nØgLE Og fjERnBETjEnIng

Låser dørene, tankdæksel-/bag-
klappen samt aktiverer alarmen*.

Oplåser dørene og tankdæksel-
/bagklappen samt deaktiverer 
alarmen1.

Oplåser bagklappen. (Klappen 
åbnes ikke.)

Tænder belysningen i 30 sekunder2 
i sidespejlene*, i kabinen, ved fød-
derne og på nummerpladen. Blinklys 
og parkeringslys lyser.

"Panik"-knap. I en nødsituation 
udløses alarmen ved at holde knap-
pen inde i ca. 3 sekunder. Alarmen 
slukkes med UnLOCk.

fORRUDEVISkERE Og REgnSEnSOR*

Enkelt slag

0 Slået fra

Intervalviskning. Drej (2) for at justere.

normal hastighed

F Høj hastighed

G forrude- og forlygtesprinkling

H Bagrudesprinkler

3 Bagrudevisker interval/normal

1 Aktivering af regnsensor. I positioner-
ne D-f er regnsensoren deaktiveret.

2 justering af følsomheden med finger-
hjulet.
Displaysymbol, der viser, at regnsenso-
ren er slået til.

1. Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene eller baga-
gerumsklappen åbnes senest 2 minutter efter oplåsning.
2. Tidsrummet kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder (se 
instruktionsbogen).
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BETjEnIngSPAnEL I fØREREnS DØR

L  R Indstilling af sidespejle. Vælg L eller 
R. Indstil med regulatoren.

Elruder manuelt

2 Elruder automatisk

Låser/oplåser alle døre, tankdæk-
sel- og bagklap.

Slår bageste rudehejs fra.

LYSPAnEL

Automatisk nærlys og fjernlysblink. 
Fjernlyset kan ikke tændes.

Parkeringslys

nærlys. Nærlyset slukkes, når bilen 
låses. Fjernlyset kan tændes.

Lyshøjderegulering (automatisk for 
Bi-Xenonlys*)

Display- og instrumentbelysning

fortågelygter

Bagtågelys (én lygte)

A fjernlysblink

B
Skift mellem nær- fjernlys og an-
komstlys

Håndvask er mere skånsom mod lakken end 
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig, 
når den er ny. Derfor anbefales håndvask i 
bilens første måneder.

Læderindtræk skal rengøres med jævne 
mellemrum. Foretag behandling med læder-
plejeprodukter 1-4 gange om året eller efter 
behov. Læderplejeprodukter fås hos Volvo-
forhandleren.

PLEjE Af BILEn



LYDAnLÆg

BRÆnDSTOfPÅfYLDnIng

Dieseldrevne biler har et partikelfilter, der 
giver bedre udstødningsrensning. Under 
normal kørsel samles udstødningspartik-
lerne i filtret. For at brænde partiklerne og 
tømme filtret startes automatisk en såkaldt 
regenerering. Under regenereringen kan 
motorens effekt være noget reduceret. 

REgEnERERIng (DIESEL)

1  Tænd/sluk og lydstyrke. Tryk for tænd/
sluk. Drej for at regulere lydstyrken. Lyd-
styrke for radio, TP, telefon* og RTI* lagres 
hver for sig.

2  Lydbillede. Tryk for at vælge f.eks. BAS, 
Dolby II* eller SUBWOOFER*. Drej for at 
justere.

2  Lydkilde. Drej for at vælge fM1, fM2, 
AM, CD eller AUX1.

RADIO
5  Automatisk lagring af stationer.

Tryk på AUTO i ca. 2 sekunder. De 10 
kraftigste stationer gemmes. Tryk på 0-9 
for at vælge en station.

6  Automatisk/manuel stationssøgning
Automatisk søgning startes med et kort 
tryk. Manuel søgning startes med et langt 
tryk. Med et langt tryk på 0-9 gemmes 
stationer, med FM1/FM2 gemmes 10 
stationer på hver.

CD-AfSPILLER
3  Skift af cd2 også med 1-6 på tastatu-

ret (5).
4  Udtagning af cd. Med et kort tryk ud-

stødes den aktuelle cd. Med et langt tryk 
udstødes alle cd'er2.

6  Skift af spor

1. AUX-indgang, f.eks. til mp3-afspiller.
2. Kun cd-skifter*.

Hæng tankdækslet op inden påfyldning.



AUTOMATISk REgULERIng

I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig 
automatisk af alle funktioner og forenkler såle-
des kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1  Temperatur
Drej knappen til den ønskede temperatur.

2  Automatik
Tryk på AUTO for automatisk regulering 
af den indstillede temperatur og øvrige 
funktioner.

ELEkTROnISk kLIMAAnLÆg, ECC*

   ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved 
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i 
instruktionsbogen.

MAnUEL REgULERIng

Blæserhastighed

Luftfordeling

Defroster til hurtigt at fjerne dug på for-
ruden og sideruderne.
Luftkvalitetssystem slået til Tryk på 
AUT. Recirkulation slået til Tryk på 
MAn.
Aircondition tænd/sluk.

Elopvarmet bagrude og sidespejle. 
Automatisk ophør1.

PACOS*, fRAkOBLIng Af AIRBAg

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) 
Brug startnøglen til at skifte mellem On/Off.

Off: Airbaggen er frakoblet.

PASS AIRBAg Off vises på advarselslampen 
over bakspejlet.

Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde 
på forsædet, men aldrig en passager over 
140 cm i højden.

On: Airbaggen tilkoblet.

Passagerer over 140 cm kan sidde på forsæ-
det, men aldrig et barn på barnepude eller i 
barnestol. 

1. Bagrude 12 minutter. Spejle 6 minutter.
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1  Display for informationscenter. Informa-
tionscentret indstilles med (9).

8  Tryk for at fjerne en meddelelse.
9  Drej hjulet for at vise f.eks. KILOMETER 

TIL TOM TANK på displayet (1).
10  nulstilling af aktuel funktion

InfORMATIOnSCEnTER Og TRIPTÆLLERE

Læs informationsdisplayet. fejl i bremsesystemet. Stands sik-
kert. Kontrollér bremsevæsken1.

Stands sikkert. Foretag udbedring 
iht. informationsdisplayet.

DSTC* stabilitetssystem. Blinker, 
når systemet er i funktion.

Lavt olietryk. Stands sikkert. Kon-
trollér oliestanden1.

6  Brændstofmåler
7  Lavt brændstofniveau

Lampen lyser, når der er 8 liter tilbage i 
tanken (diesel: 7 liter).

TRIPTÆLLERE

3  Displayet har to uafhængige triptællere, 
T1 og T2.

2  Skift mellem T1 og T2 med et kort tryk. 
Nulstil den aktuelle tæller med et langt 
tryk. 

UR
5  Drej knappen til stop, og hold den dér 

for at indstille uret (4).

InfORMATIOnSCEnTER

1. Hvis symbolet ikke forsvinder, skal bilen bjerges.

   VIgTIgT

Kørselsstrækning til tom tank er en beregning 
af den mulige kørselsstrækning baseret på 
tidligere kørselsforhold. 

BRÆnDSTOf

kOnTROL- Og ADVARSELSLAMPER



nEDfOLDnIng Af BAgSÆDERYgLÆnEnE

3. stolerække* (7-sæders bil)

Skyd 2. stolerække frem til forreste stilling.

A. Løft håndtaget opad.

B. Skub sædehynden ind til bageste stilling, og 
bøj lastøjerne ind.

C. Slå ryglænet frem. 
 

2. stolerække
Anbring stolene i bageste stilling (gælder kun 
7-sæders bil).

A. Træk øjet ud.

B. Slå nakkestøtten ned.

C. Frigør spærren.

D. Slå ryglænet frem, og tryk til for at fastlåse 
det i nedfoldet stilling.

Passagersædet foran kan også slås ned. Se 
indstilling af forsæde, pkt. 6.

EMERgEnCY BRAkE ASSIST, EBA

BLInkLYS

A. Kort sekvens, tre blink. 
B. kontinuerlig blinksekvens.

ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen 
påbegyndes, aldrig under kørsel.

InDSTILLIng Af RAT

BLIS - BLInD SPOT InfORMATIOn 
SYSTEM *

Nødbremseforstærkningen bidrager til at 
øge bremsekraften og dermed reducere 
bremselængden. Når EBA aktiveres, synker 
bremsepedalen lidt længere ned end 
normalt. Hold pedalen nede, så længe det 
er nødvendigt. Når den slippes, ophører al 
bremsevirkning.

Hvis BLIS-lampen i enkelte tilfælde lyser, 
til trods for at der ikke befinder sig noget 
køretøj i den blinde vinkel, betyder det 
ikke, at der er en fejl i systemet. I tilfælde af 
fejl i BLIS-systemet vises teksten BLInD-
VInkELSYST. SERVICE PÅkRÆVET på 
displayet.
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InDSTILLIng Af fORSÆDE

OPBEVARIngSRUM, 12 V STIkkOnTAkT Og AUX

1  Lændestøtte
2  Ryglænets hældning
3  Hævning/sænkning af stolen
4  Hævning/sænkning af sædehyndens 

forkant
5  fremad/bagud
6  nedfoldning af passagerstolens ryglæn

   VIgTIgT

Ved brug af 12 V-stikkontakten i bagagerum-
met, når motoren ikke er i gang, risikerer man 
at aflade batteriet. 

12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran 
og bagi fungerer i tændingsposition I og 
højere.  
12 -kontakten på højre side i bagagerummet 
er altid aktiv.

Ved brug af AUX-kontakten (forneden bag 
klimaanlæggets panel) kan bilens lydanlæg 
f.eks. spille musik fra en mp3-afspiller.
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InDkØBSPOSEHOLDER


