
quick guide
VOLVO S80

YENİ VOLVO’NUZA HOŞ GELDİNİZ!

Yeni aracınızı tanımak heyecan verici bir deneyimdir.

Yeni Volvonuz’dan çok daha fazla keyif almak için lütfen bu Hızlı
Başlangıç Kılavuzuna gözatın. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kullanıcı El
Kitabı’na bakın.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil, sadece
normal Kullanıcı El Kitabında yer almaktadır. Kullanıcı El Kitabında en
güncel bilgiler yer almaktadır.

İsteğe bağlı özellikler (*) ile işaretlenmiştir.
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DURDURMA VE UZAKTAN KUMANDAYI ÇIKARTMA

Debriyaj veya frene basın.

Kapıları/bagaj kapağını kilitler ve alarmı etkinleştirir.

Kapıların/bagaj kapağının kilidini açar ve alarmı devre
dışı bırakır.

Bagaj kapağının kilidini açar.

Yan ayna/yakınlaşma ışıklarını ve kabin, zemin, plaka,
gösterge ve park lambalarını yakar.

"Panic" düğmesi. Bir acil durumda 3 saniye süreyle
basılı tutun.

ÇALIŞTIRMA

Uzaktan kumandayı kontak yuvasına
yerleştirin.

Aracı park edin ve Start/Stop düğmesine
basarak motoru durdurun.
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Soğuk çalıştırma sırasında, motorunuz kısa süreyle daha yüksek bir rölantide çalışacaktır.

Uzaktan kumandayı nazikçe bastırın.
Uzaktan kumanda dışarı çıkar. Otomatik
şanzıman P konumunda olmalıdır.
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Motoru çalıştırmak için START/STOP
düğmesine basmanız yeterlidir.
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Uzaktan kumandayı nazikçe bastırın.Uzaktan
kumanda yerine oturur.

ANAHTAR UZAKTAN KUMANDA

Kilit açıldıktan sonraki 2 dakika için kapı/bagaj kapağı açılmazsa otomatik olarak yeniden kilitlenirler



ANAHTARSIZ SÜRÜŞTE ÇALIŞTIRMA

DURDURMA

Araca, örneğin PCC cebinizdeyken binin.
Debriyaj veya frene basın.
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Menzil dahilinde düğmeye basarak aracı izleyin ve
sadece 5 saniye bekleyin. Menzil dışındayken
bastığınızda PCC aracın kilitli ve açık olup
olmadığını hatırlar.

Yeşil ışık: Araç kilitlidir.

Sarı ışık: Aracın kilitleri açıktır.

Kırmızı ışık: Alarm tetiklenmiştir.

Yanıp sönen değişen kırmızı ışıklar: Aracın içinde
biri olmalıdır.

UYARI! Seyir halindeyken direksiyon simidini
ayarlamayın.

Soğuk çalıştırma sırasında, motorunuz kısa süreyle daha yüksek bir rölantide çalışacaktır.

DİREKSİYON SİMİDİNİN AYARLANMASI YAKIT İKMALİ

Yakıt deposu kapağını açmak için basın.

Aracı park edin ve Start/Stop düğmesine
basarak motoru durdurun.

Anahtarsız sürüşte sadece PCC’nin aracın
içinde olması yeterlidir. Örneğin PCC’yi her
zaman cebinizde taşıyın. Kapıyı açtığınızda
aracın kilitleri otomatik olarak açılır.
Aracı park ettikten sonra kilitlemek için kapıyı
kapatmanız ve dış kapı kolu düğmesine
basmanız yeterlidir.

Motoru çalıştırmak için START/STOP
düğmesine basmanız yeterlidir.

2

KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMCİSİ, PCC*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ
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POWER/VOLUME ON/OFF düğmesine
basın. Çevirereksesi ayarlayın. Radyo, TP,
handsfree* ve RTI ses düzeyi, bir sonraki
kullanılışlarına kadar ayrı ayrı kaydedilirler.
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RADYO

Çevirerek bir istasyon seçin3

Sol veya sağ koltuk arkalığını yatırmak için
açma kolları ayrı ayrı çekin.

Kafalıkların dik konumda olduğundan emin olun.
Koltuk arkalıklarını yatırın.

MÜZİK SİSTEMİ

ARKA KOLTUK ARKALIĞININ YATIRILMASI
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Sesi ayarlayın. Düğmeye basarak BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE, Dolby Pro
Logic II* ve SUB-WOOFER* ayarlarını
yapın. Düğmeyi çevirerek ayarlayın.
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CD

CD’deki parçayı değiştirmek için sol veya
sağ okları kullanın.
CD* seçmek için yukarı veya aşağı okları
kullanın.
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Çıkart. Mevcut CD’yi çıkartmak için basın.
CD değiştiricideki tüm CD’leri çıkartmak
için basıp basılı tutun*.

6

CD değiştirici.* 1 ila 6 arasındaki CD’lerden
istediğiniz seçin.

7

Sol veya sağ oku kullanarak istasyon
arayın. FM1 ve FM2’deken 0-9 arası tuşlara
basarak 20 istasyona kadar kaydedebilirsiniz;
kayıt işlemi ekranda onaylanır.
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En kuvvetli 10 istasyonu otomatik olarak
kaydedin. AUTO tuşuna 2 saniye basın.
Arama sırasında AUTOSTORE görüntülenir.
Kayıt işleminden sonra bir radyo istasyonunu
çalmak için 0-9 arası tuşlardan istediğinize
basın.

5

AM, FM1, FM2, CD veyaMODE
seçeneklerinden birini seçin. MODE tuşunu
kullanarak AUX özelliğini etkinleştirin ve AUX
kaynağın ses düzeyini ayarlayın.
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OTOMATİK KUMANDA
AUTOmodu, tüm kumandaları izler ve ideal
hava kalitesiyle sürüşü keyifli bir hale getirir.
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Ön/arka orta konsoldaki prizler kontak modu
I’de çalışır. Bagaj bölmesinde* sağ taraftaki
priz her zaman aktiftir. Motor durgun haldeyken bagaj bölmesindeki

12 V prizinin kullanılması aküyü bitirebilir.

SAKLAMA GÖZLERİ 12 V PRİZ VE AUX

ELEKTRONİK KLİMA KUMANDASI, EEC*

MANUEL KUMANDA

Fan hızı.

Hava dağıtımı.

Ön cam ve yan camlardaki buğulanmayı
gidermek için buğu çözücü düğmesine
basın.
Hava kalitesi. KAPALI/AUT/Devridaim.

Klima AÇIK/KAPALI.

Sıcaklığı ayarlamak için çevirin. Ayarlanan
sıcaklık görüntülenir.
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Otomatik sıcaklık kumandası için AUTO
düğmesine basın.
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Kilometre sayacı. Mesafeyi ölçmek içindir
araçta iki kilometre sayacı bulunmaktadır T1
ve T2 her zaman çalışır. (A) tuşuna 2 saniye
basarak görüntülenen kilometre sayacını
sıfırlayabilirsiniz. (A) tuşunakısacabasarak
T1/T2 arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Kumandaya bastırın.

HİDROLİK EL FRENİ, PPB, (V8, AWD & RHD)

KİLOMETRE SAYACI VE YOL BİLGİSAYARI
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Fren tam olarak uygulanan kadar ışık yanıp
söner ve ardından sürekli olarak yanar.

İndirmek için
Kontak modu 0 veya üzeri.
Debriyaja veya frene basın.

Uygulamak için

Kumandaya bastırın.

Otomatik indirme
Vitese takın ve hareket edin. (Otomatik
şanzımanlı araçlarda emniyet kemerinin
bağlanması gerekir).

Bir vites seçilip gaz pedalına basıldığında,
hareket ettiğiniz anda fren devreden çıkar.

Yakıt göstergesi. Yakıt dolum kapağının
yerini gösteren ok.
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Yakıt uyarı lambası. Depoda 8 litre yakıt
kaldığında ekranda yanar (dizel modellerde:
7 litre).

3

Mevcut yakıt rezerviyle sürüş menzili
Görüntülemek için kumandayı (7) çevirin.

4

Mevcut yakıtla sürüş menzili bir yakıt
göstergesi değil, sürüş koşullarına bağlı
olarak gidilebilecek tahmini menzildir.

Saat. Saati ayarlamak için kumandayı (A)
saat yönünde veya saatin aksi yönde çevirin.
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READ (OKU) Mesajlara erişmek için basın.
Mesajı onaylamak için tekrar basın.

6

Yol bilgisayarı kumandası . Fonksiyonları
görüntülemek için kumandayı çevirin.

7

Mevcut fonksiyonu sıfırlar8

Çoklu kumanda düğmesi . Kilometre
sayacını sıfırlamak için kumandaya basın.
Saati ayarlamak için sağa/sola çevirin.
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Ekran ve gösterge paneli
aydınlatması
Ön sis lambaları

Arka sis lambası

Otomatik farlar.Selektör çalışır
ancak uzun far çalışmaz.

Park lambaları

Farlar

Far yükseklik ayarı

Aktif Bi-Xenon farlar direksiyon simidi
hareketlerini izler.

Far ana huzmesi yanıp söner .
Uzun/kısa far arasında geçiş yapar.

YAĞMUR SENSÖRÜ VE ÖN CAM SILECEKLERI

YAĞMUR SENSÖRÜ

Tek silecek süpürmesi

Aralıklı silme. Aralığı ayarlamak için (B)
düğmesini çevirin.
Normal hız

Yüksek hız

Ön cam ve far yıkayıcısı

F

G

Düğmeye basarak Devreden çıkartın/Devreye
sokun.

AKTIF BI-XENON FARLAR, ABL*

IŞIK KUMANDALARI

Yağmur sensörünü devreye sokmak için
silecek kolu 0 konumundayken basın.

A

Hassasiyeti ayarlamak için çevirin.B

Yağmur sensörü AÇIK göstergesi.
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Yol Trafik Bilgileri kumandaları direksiyon
simidinin arkasında olup sürüş sırasında kolayca
erişilebilirdir. RTI ayrıca bir uzaktan kumandayla
birlikte gelir.

Sistemi başlatmak için ENTER düğmesine basın.

UZAKTAN KUMANDA

Debriyaj veya frene basılmamalıdır.

PCC VE ANAHTARSIZ SÜRÜŞ
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0 Gösterge ve saat aydınlatması, direksiyon
simidinin kilidi açılır.

I
Açılır tavan, elektrikli camlar, fan, ECC,
silecekler, prizler ve RTI.
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YOL TRAFİK BİLGİLERİ, RTI*

SÜRÜCÜ KAPISI PANELİ

Bel desteği

Koltuk arkalığı yatırma

Koltuk minderi Yükseltme/Alçaltma

Koltuk minderi ön kısım Yükseltme/
Alçaltma

İleri/Geri
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KONTAK MODLARI KOLTUKLARIN AYARLANMASI

Tüm kapıları kilitler/kilidini açar.

L&R düğmelerinin her ikisine de
basarak Yan aynaları katlayın*.

Yan ayna kumandaları.

Manüel cam kumandaları.

Otomatik cam kumandaları.

Arka camları ve kapıları kilitler*
(Çocuk emniyeti).

L R
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Müzik sistemi/kabin ışıkları kontak modlarından
bağımsız olarak çalışır.




