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Toi ltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ja
mu nniteltu myös täyttämään voimassa olevat
turv

Jott hjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.

Kii

Jo
hdanto

vä Volvon omistaja
vomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunnite
kavuutta silmällä pitäen. Volvo on maailman turvallisimpia henkilöautoja. Teidän Volvonne on suu
allisuus- ja ympäristövaatimukset.

a kotiutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin ja tämän käyttöo

tämme Teitä Volvon valinnasta!

hdanto
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ä tapa oppia tuntemaan uusi auto on lukea
ttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
kertaa. Sen avulla on mahdollista tutustua
iin toimintoihin, saada neuvoja auton käsit-
stä eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään
on kaikkia hienouksia parhaalla tavalla.
nittäkää huomiota kirjan
allisuusohjeisiin:

Käyttöohjekirjassa kuvattuja varusteita ei ole
kaikissa automalleissa. Vakiovarusteiden
lisäksi kirjassa selostetaan myös valinnaisva-
rusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja
joitakin lisävarusteita.

HUOM! Volvon autot ovat eri tavoin varus-
tettuja johtuen mukauttamisesta eri markkina-
alueiden tarpeisiin sekä kansalliseen tai
paikalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin.

Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakenne-
tiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellemme oikeuden muutoksiin ilman
edeltävää ilmoitusta.

© Volvo Car Corporation

VAROITUS!
aroitus-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
i olla seurauksena henkilövahinkoja, ellei
jeita noudateta.

ärkeää!
rkeää-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
i olla seurauksena auton vaurioituminen,
lei ohjeita noudateta.
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Volvo Car Corporation ja ympäristö

Vo

Vo
Ym
Co
ohj
täyt
mu
töis
teh
ma
sta
me
oiss
tös
ma
Lisä
ww

ipitoisuutta ja sulkee ilman tulon, jotta
tkustamon ilman hiilidioksidipitoisuus ei
oa liian suureksi, esim. tiheässä kaupunki-
nteessä, jonoissa ja tunneleissa. Hiilisuo-
in estää typpioksidien, alailmakehän
onin ja hiilivetyjen pääsyn matkustamoon.
ustuksen tekstiilit täyttävät ekologisen

o-Tex2-normin vaatimukset. Jäähdytti-

ssä on erikoispäällyste PremAir®3, joka
untaa haitallisen alailmakehän otsonin
taaksi hapeksi.

. Kansainvälinen tekstiilinormi.

. Koskee vain autoja, joissa on viisi-
sylinterinen moottori.
PremAir® on Engelhard
Corporationin rekisteröity tavara-
merkki.
lvo Car Corporation ja ympäristö

lvon ympäristöfilosofia
päristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo Car
rporation -yhtiön kolme ydinarvoa, jotka
aavat kaikkea toimintaa. Volvo-autot
tävät tiukat kansainväliset ympäristövaati-
kset, ja ne on lisäksi valmistettu vähäpääs-
issä, resursseja tehokkaasti hyödyntävissä
taissa. Volvo Car Corporation -yhtiöllä on
ailmanlaajuinen ISO 14001 -ympäristö-
ndardin mukainen sertifiointi, mikä
rkitsee jatkuvia parannuksia ympäristöasi-
a. Kaikilla Volvon automalleilla on ympäris-

eloste, jonka avulla asiakas voi vertailla eri
llien ja moottorien ympäristövaikutuksia.
tietoja löytyy osoitteesta
w.epd.volvocars.se.

Puhdas sisältä ja ulkoa
Volvo-autonne on valmistettu konseptilla
"Puhdas sisältä ja ulkoa", johon kuuluu sekä
puhdas matkustamo että erittäin tehokas
pakokaasujen puhdistus. Auto säästää poltto-
ainetta ja aiheuttaa erittäin vähän haitallisia
päästöjä. Lisäksi se puhdistaa matkustamoon
tulevan ilman pitäen näin huolen siitä, että
autossa matkustavien ei tarvitse hengittää
muiden autojen terveydelle vaarallisia
päästöjä. Huippuluokan ilmanpuhdistusjärjes-

telmä AQS1 (valinnaisvaruste) varmistaa, että
matkustamon ilma on puhtaampaa kuin
ulkoilma liikenneympäristössä. Järjestelmässä
on elektroninen tunnistin ja hiilisuodatin.
Tunnistin valvoo sisään tulevan ilman hiilidiok-

sid
ma
koh
liike
dat
ots
Sis

Ök

me
mu
puh

1. Air Quality System

2
3
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•

Huolehtikaa ympäris-
tölle vaarallisten
jätteiden kuten akkujen
ja öljyn hävittämisestä
ympäristöystävällisellä
tavalla. Jos olette
epävarma niiden varastoinnista, kysykää
neuvoa Volvon teknisestä palvelusta.
Huoltakaa auto säännöllisesti.

oudattamalla näitä ohjeita voitte alentaa
olttoaineenkulutusta lisäämättä matka-aikaa
vähentämättä ajonautintoa. Säästätte

utoa, rahaa ja maapallon luonnonvaroja.
lvo Car Corporation ja ympäristö

vo-auto täyttää tiukat kansainväliset
äristövaatimukset ja sen polttoaineenku-
s on pieni, mikä vähentää kasvihuoneil-
tä edistäviä hiilidioksidipäästöjä.
ttoaineen kulutuksen suhteen Volvo-autot
t luokissaan erittäin kilpailukykyisiä.

lvon tekninen palvelu ja
päristö

ollattamalla autonne säännöllisesti voitte
da edellytykset pienelle polttoaineenkulu-
selle ja edistää sillä tavoin puhtaampaa
äristöä. Ammattitaitoisella henkilöstöllä

koulutus ja työkalut, jotka takaavat hyvän
äristöstä huolehtimisen.

päristön suojelu
omme, että asiakkaamme ovat
ssamme samaa mieltä ympäristön suoje-
a. Tekin voitte osallistua ympäristötyöhön
amalla ympäristömerkillä varustettuja
onhoitotuotteita ja teettämällä huollot ja
lehtimalla autosta käyttöohjekirjan

eiden mukaan.

raavassa muutamia neuvoja ympäristön
stämisestä:

Varmistakaa aina oikeat rengaspaineet.
Liian pieni paine lisää polttoaineenkulu-
tusta.

• Taakkatelineet ja suksi-
laatikot lisäävät merkittä-
västi ilmanvastusta ja
polttoaineenkulutusta.
Irrottakaa ne heti käytön
jälkeen.

• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat.
Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.

• Jos autossa on moottorinlämmitin,
käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnis-
tystä. Se pienentää kulutusta ja vähentää
päästöjä.

• Ajakaa pehmeästi, välttäkää nopeita ja
tarpeettomia kiihdytyksiä sekä äkkijarru-
tuksia.

• Ajakaa mahdollisimman
suurella vaihteella.
Pienempi käyntinopeus,
pienempi polttoaineen-
kulutus.

• Vähentäkää kaasua
alamäessä.

• Käyttäkää moottorijarrutusta, päästäkää
kaasu ja vaihtakaa pienemmälle.

• Välttäkää joutokäyntiä. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan liiken-
teessä.

•

•
N
p
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34. Ohjauspyörän säätö
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VAROITUS!
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteis-
työssä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turva-
tyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.

VAROITUS!
Kukin turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle
henkilölle.

VAROITUS!
Jos turvavyöhön on kohdistunut voimakas
rasitus esim. törmäyksen yhteydessä,
koko vyö pitää vaihtaa. Tähän kuuluvat
rulla, kiinnikkeet, ruuvit ja lukot. Turvavyö
on saattanut menettää osan suojaavista
ominaisuuksistaan, vaikka se näyttäisi
vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö
myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväk-
sytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
vanha turvavyö.
Älkää tehkö itse mitään muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys
Volvon tekniseen palveluun.
rvavyöt

tiovyön säätäminen. Vyön pitää olla
alla.

yttäkää aina turvavyötä
utuksesta voi olla vakavat seuraukset, ellei
avyötä käytetä. Varmistakaa sen vuoksi,
kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turva-

nsä. Onnettomuuden sattuessa takais-
ella matkustavat voivat muuten sinkoutua

istuimen selkänojia vasten.

vavyön kiinnitys:

Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieli lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee vyön lukkiutu-
misen.

Turvavyön irrotus:

– Painakaa lukon punaista nuppia ja
antakaa vyön kelautua sisään. Jos
turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin, niin että se ei
jää roikkumaan.

Turvavyö lukkiutuu, eikä sitä voi vetää ulos:

• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon
taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu
suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.

Muistakaa:

• olla käyttämättä jousilukkoja yms., jotka
estäisivät turvavyötä asettumasta oikein

• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei

vatsan päällä)
• kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä

olkavyöstä kuvan mukaisesti.
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Turvavyö ja raskaus
On erittäin tärkeää, että turvavyötä käytetään
oikein raskauden aikana. Sen tulee olla hyvin
kehoa vasten. Vyön yläosan pitää olla rintojen
välissä ja vatsan sivua vasten. Vyön lantio-
osan pitää olla litteänä ja mahdollisimman
paljon vatsan alla. Se ei saa liukua ylöspäin
vatsaa kohti.

Raskaana olevan kuljettajan tulee siirtää istuin
mahdollisimman taakse, jotta ohjauspyörän ja
vatsan välinen tila saadaan mahdollisimman
suureksi. Asettakaa ohjauspyörä niin pitkälle
eteen kuin miellyttävä ajoasento sallii.

1

rvavyömuistutin1

tokonsolissa (taustapeilin yläpuolella)
aa symboli muistutuksena siitä, että turva-
tä ei käytetä. Myös mittaristossa palaa
boli. Auton seisoessa paikallaan

istutus lakkaa n. kuuden sekunnin
ttua.

istuin
bolit palavat niin kauan kuin kuljettajan tai

matkustajan turvavyö on kiinnittämättä.
etuistuimella on lastenistuin, signaalia ei

eta.) Palavien symbolien lisäksi kuuluu

äänimerkki, jonka taajuus muuttuu auton
nopeuden mukaan.

Takaistuin
Turvavyömuistuttimella on kaksi osatoi-
mintoa:

• Informaationäytössä ilmoitetaan kuinka
monta turvavyötä on käytössä. Tämä
toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
jokin takaovi avataan ja suljetaan, huoli-
matta siitä istuuko takaistuimella ketään
vai ei. Viesti poistetaan n. 10 sekunnin
kuluttua liikkeellelähdöstä, mutta se
voidaan kuitata myös manuaalisesti paina-
malla READ -painiketta.

• Näyttöön tulee varoitus ja kuuluu äänisig-
naali, jos jokin takaistuimen turvavyö
avataan ajon aikana. Varoitus lakkaa, kun
turvavyö kiinnitetään jälleen, mutta se
voidaan kuitata myös manuaalisesti paina-
malla READ -painiketta.

Informaationäyttöön saadaan aina halut-
taessa tieto käytössä olevien turvavöiden
määrästä. Tallennettujen viestien näyttämi-
seksi painakaa READ -painiketta.

. Toiminnot voivat hieman vaihdella
markkina-alueesta riippuen
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rkintä turvavyönkiristimellä varustetuissa
avöissä.

Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (takaistuimen keskipaikkaa
lukuun ottamatta) on varustettu turvavyönki-
ristimillä. Turvavyönkiristimen mekanismi
kiristää turvavyön kehoa vasten riittävän
voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö
painautuu tällöin tehokkaammin matkustajaa
vasten.
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VAROITUS!
Jotta vältettäisiin vammautuminen turva-
tyynyn lauetessa, matkustajan tulee istua
mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja
selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää
olla kiinnitettynä.

VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan

turvatyyny (SRS) on aktivoitu.1

Älkää koskaan antako lapsen seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä. Alle
140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyy-
nystä (SRS), katso sivu 20.
rvatyynyt (SRS)

rvatyyny (SRS) kuljettajan
olella
on ohjauspyörään on asennettu turvatyyny
S (Supplemental Restraint System), joka
entää turvavyötä. Turvatyyny on

nnettu laskostettuna ohjauspyörän
kiöön. Ohjauspyörässä on merkintä
S AIRBAG.

Matkustajan turvatyyny (SRS)
Matkustajan turvatyyny1 on laskostettuna
käsinekotelon yläpuolella olevassa kotelossa.
Paneelissa on merkintä SRS AIRBAG.

VAROITUS!
rvavyö ja turvatyyny toimivat yhteis-

össä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
yttämättä jättäminen voi vaikuttaa turva-
ynyn tehokkuuteen törmäyksessä.

1. Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä
(SRS) matkustajan puolella. Sen voi
jättää pois autoa ostettaessa.
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Mittariston näyttöön tulee
varoitussymbolin ohella tarvit-
taessa viesti. Jos varoitussym-
bolissa on vika, syttyy
varoituskolmio ja yhdistelmä-
mittarin näyttöön tulee viesti
SRS-TURVATYYNY/HUOLLA
HETI. Ottakaa pikimmiten
yhteys Volvon tekniseen
palveluun.
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VAROITUS!
Jos AIRBAG-järjestelmän varoitus-
symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, se on merkki siitä, että AIRBAG-
järjestelmä ei toimi kunnolla. Symboli voi
myös ilmaista vikaa vyöjärjestelmässä,
SIPS-, SRS- tai IC-järjestelmässä.
Ottakaa pikimmiten yhteys Volvon
tekniseen palveluun.
rvatyynyt (SRS)

tkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
anpuoleinen ohjaus.

Varoitussymboli mittaristossa
Järjestelmän ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti
AIRBAG-järjestelmää. Mittariston varoitus-
symboli syttyy, kun virta-avain käännetään
asentoon I, II tai III. Symboli sammuu n.
kuuden sekunnin kuluttua, jos AIRBAG-
järjestelmä on kunnossa.

VAROITUS!
itään esineitä tai laitteita ei saa sijoittaa
kä kiinnittää SRS AIRBAG -paneelin
äsinekotelon yläpuolella) päälle tai turva-
ynyn vaikutusalueelle.
lkää tehkö mitään toimenpiteitä ohjaus-
örässä tai käsinekotelon yläpuolella
eviin SRS-osiin.
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Turvatyynyt (SRS)
HUOM! Turvatyynyissä on toiminto, joka
tarkoittaa, että näiden kapasiteetti sovitetaan
autoon kohdistuneen törmäysvoiman
mukaan.

VAROITUS!
SRS-järjestelmään puuttuminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on
seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
S-järjestelmä, vasemmanpuoleinen
aus.

S-järjestelmä
estelmä koostuu kaasunkehittimestä, jota
äröi kaasulla täyttyvä turvatyyny. Riittävän
akkaan törmäyksen sattuessa anturit

goivat aktivoiden kaasunkehittimen sytyt-
en ja turvatyyny täyttyy lämmeten samalla.
mäyksen vaimentamiseksi turvatyyny
jenee puristuessaan kokoon. Tällöin
oon syntyy hieman savua, mikä on täysin
maalia. Turvatyynyn täyttyminen ja tyhjene-
en kestää kokonaisuudessaan muutaman
menesosasekunnin.

SRS-järjestelmä, oikeanpuoleinen ohjaus.
HUOM! Tunnistimet reagoivat eri tavalla
riippuen törmäystilanteesta ja siitä, käyte-
täänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan
turvavyötä vai ei. Tästä syystä saattaa esiintyä
onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai
ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. SRS-
järjestelmä tunnistaa törmäystilanteessa
törmäysvoiman, jolle auto altistuu, ja sovit-
tautuu tämän mukaan siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukeaa.
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VAROITUS!
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistui-
messa tai lastentyynyllä matkustajan
paikalle eteen. Tämä koskee myös henki-
löitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.
Pois kytketty turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöit, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät koskaan saa istua matkus-
tajan paikalla.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.

VAROITUS!
Jos auto on varustettu edessä olevan
matkustajan paikan turvatyynyllä (SRS),
mutta PACOS puuttuu, turvatyyny on aina
aktivoitu.
rvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)

rkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan
atyyny (SRS) ei ole aktivoitu.

COS (valinnaisvaruste)
tkustajan turvatyynyn (SRS) aktivointi
aan poistaa. Tämä on välttämätöntä, jos

istuimelle sijoitetaan esim. lastenistuin ja
si.

rkkivalo
topaneelissa oleva tekstiviesti ilmoittaa,
matkustajan turvatyynyn (SRS) aktivointi

poistettu.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Kytkin on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään
käsiksi, kun ovi avataan. Tarkastakaa, että
katkaisin on haluamassanne asennossa.
Volvo suosittelee, että asennon vaihtamiseen
käytetään virta-avainta. (Myös muuta, avainta
muistuttavaa esinettä voidaan käyttää.)
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VAROITUS!
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi
on poistettu, samalla kun Airbag-järjes-
telmän varoitussymboli näytetään mittaris-
tossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten
valtuutetulla Volvo-korjaamolle.
S:n kytkin asennossa ON.

tkimen asento
= Turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Kun
in on tässä asennossa, voivat yli 140 cm
ät henkilöt istua etuistuimella, mutta ei
kaan lapsi lastenistuimessa eikä lastentyy-
ä.

SRS:n kytkin asennossa Off.
OFF = Turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etuistuimella lastenistuimessa tai lastentyy-
nyllä, mutta eivät koskaan yli 140 cm pitkät
henkilöt.
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Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta haitallisesti auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.

Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa

etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1

matkustajan turvatyynyä.

Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjes-
telmää. Käyttäkää aina turvavyötä.

VAROITUS!
SIPS-järjestelmään kajoaminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan ja vakavia
henkilövahinkoja. Ottakaa sen sijaan
yhteys Volvon tekniseen palveluun.
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivutur-
vatyyny täyttyy tälle alueelle.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.
vuturvatyynyt (SIPS)

uturvatyynyjen sijainti.

uturvatyynyt — SIPS-tyynyt
S-järjestelmä jakaa suuren osan törmäys-
ista palkkeihin, pylväisiin, kattoon ja

ihin korinosiin. Sivutörmäystyynyt
jaavat kuljettajan ja matkustajan rinta-
ää ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
S-tyynyjärjestelmään kuuluu kaksi
osaa: sivuturvatyyny ja anturit. Sivuturva-
y on asennettu etuistuimen selkänojan

koon.

VAROITUS!
Käyttäkää vain Volvon istuinsuojia tai
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen
toimintaa.

VAROITUS!
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-
järjestelmää. Käyttäkää aina turvavyötä.
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PS-tyynyjärjestelmä
S-tyynyjärjestelmä koostuu kaasunkehitti-
stä, sivuturvatyynystä ja antureista. Anturit
goivat riittävän voimakkaaseen törmä-
een ja aktivoivat kaasunkehittimen, joka
tää sivuturvatyynyn. Tyyny täyttyy matkus-
n ja ovipaneelin väliin vaimentaen iskua
äyshetkellä, jonka jälkeen tyyny välittö-

sti tyhjenee. Normaalisti vain törmäys-
len sivuturvatyyny aktivoituu.

Oikealta ohjattavat autot



OQ

Turvallisuus

Tu

Om
Tur
on
mo
tak
ant
koh
turv
kulj
aut

VAROITUS!
Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään katon
kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain
keveille päällysvaatteille (ei koville
esineille, kuten sateenvarjoille tms.).
Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako
mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää suojausvai-
kutusta. Vain näihin kohtiin kiinnitettäväksi
hyväksytyt Volvon alkuperäisosat ovat
luvallisia.
rvaverho (IC)

inaisuudet
vaverho täydentää SIPS-järjestelmää. Se
asennettu näkymättömiin sisäkaton
lempiin sivuihin. Se suojaa sekä etu- että
aistuimilla matkustavia. SIPS-järjestelmän
urit aktivoivat turvaverhon, jos autoon
distuu törmäys sivulta. Aktivoitaessa
averho puhalletaan täyteen. Se suojaa
ettajan ja matkustajien päitä iskeytymästä
on sisäosiin törmäyksen yhteydessä.

VAROITUS!
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
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WHIPS-järjestelmä ja
lastenistuin/lastentyyny
WHIPS -järjestelmä ei vaikuta haitallisesti
auton suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta
tai lastentyynyä käytettäessä.

Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta

W
K

VAROITUS!
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjes-
telmään. Ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.
HIPS

oja piiskaniskuvammoilta —
IPS

IPS -järjestelmä (Whiplash Protection
tem) koostuu etuistuimien energiaa
vista selkänojista sekä järjestelmään
itetuista niskatuista. Järjestelmä aktivoituu
aa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin
uttavat törmäyskulma, nopeus ja
äävän ajoneuvon ominaisuudet.

Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS -järjestelmä aktivoituu, etuis-
tuimien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja
kuljettajan sekä etumatkustajan istuma-
asento muuttuu. Näin vähennetään nk.
retkahdusvammojen vaaraa.

VAROITUS!
HIPS -järjestelmä täydentää turvavyötä.

äyttäkää aina turvavyötä.
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VAROITUS!
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta
siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkä-
nojaan.
HIPS

itämällä pään mahdollisimman lähellä
atukea.

tte hyvin sijoittaa:

lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turva-
tyynyä matkustajan puolella.
lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.

Älkää estäkö WHIPS -
järjestelmän toimintaa

. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.

VAROITUS!
s istuimeen on kohdistunut voimakas
situs esim. takaa tulevan törmäyksen
teydessä, WHIPS -järjestelmä pitää
rkastuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
HIPS -järjestelmä on saattanut
enettää osan suojaavista ominaisuuk-
staan, vaikka istuin vaikuttaisi vahingoit-
mattomalta. Tarkastuttakaa järjestelmä
olvon teknisessä palvelussa myös
enempien takaa tulleiden törmäysten
lkeen.

VAROITUS!
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS -järjestelmän toimintaa
estetä.
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1 ssa, ja että auton muut turvajärjestelmät suojasivat

VAROITUS!
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaa-
mista. Myös muut turvajärjestelmän ovat
saattaneet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyy-
nyjen nopea laukeaminen yhdessä tyynyn
materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa
ihoon hankaus- ja palovammoja.
ska turvajärjestelmät aktivoituvat

turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
raavaa:

Hinauttakaa auto Volvon tekniseen
palveluun. Älkää ajako autolla, jonka turva-
tyynyt ovat lauenneet.
Antakaa Volvon teknisen palvelun vaihtaa
auton turvallisuusjärjestelmän kompo-
nentit.
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.

HUOM! SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjes-
telmät aktivoituvat vain kerran törmäystä
kohti.

Järjestelmä Aktivo

urvavyönkiristin Etu- ja/tai sivutörmäyksessä.
urvatyynyt SRS Etutörmäyksessä.1

ivuturvatyynyt SIPS Sivutörmäyksessä.1

urvaverho Sivutörmäyksessä.1

etkahdussuoja WHIPS Takaapäin tulevassa törmäyksessä.

. Turvatyynyt eivät aina laukea törmäyksessä. Se johtuu siitä, että toimintoa ei tarvittu juuri siinä tilantee
matkustajia.

VAROITUS!
AIRBAG -järjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on peittynyt vedellä tai muulla nesteellä,
irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, sillä se voisi laukaista
turvatyynyt. Hinauttakaa auto Volvon
tekniseen palveluun.
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jälkeen käynnistää auto. Jos KROCK
STATUS edelleen esitetään näytössä,
autoa ei pidä ajaa tai hinata. Piilovauriot
voivat ajon aikana tehdä auton mahdotto-
maksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokun-
toiselta.

Siirtäminen
Jos NORMAALITILA näytetään
VIKASIETOTILAN palautuksen jälkeen,
auton voi siirtää varovasti liikennettä
vaarantavalta paikaltaan. Älkää siirtäkö
autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

VAROITUS!
Kun auto on VIKASIETOTILASSA, sitä ei
saa hinata. Se pitää kuljettaa paikalta
Volvon tekniseen palveluun.
kasietotila

imenpiteet törmäyksen
keen
auto on ollut osallisena törmäyksessä,

tariston näytössä voi olla teksti
ASIETOTILA- KS. OHJEKIRJA. Se
oittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
ASIETOTILA on suoja, joka aktivoituu, kun
äys on voinut vaurioittaa jonkin tärkeän
innon autossa, kuten polttoaineputket,

kin turvajärjestelmän anturit tai jarrujärjes-
än.

Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.

Jos kaikki vaikuttaa normaalilta on varmistettu,
ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.

• Poista ensin virta-avain lukosta ja aseta se
takaisin. Auton elektroniikka yrittää tällöin
asettua normaalitilaan. Yrittäkää sen

VAROITUS!
Älkää yrittäkö korjata autoa tai palauttaa
auton elektroniikkaa sen oltua
VIKASIETOTILASSA. Seurauksena voi
olla henkilövahinkoja, tai että auto ei toimi
normaalisti. Antakaa Volvon teknisen
palvelun huolehtia auton tarkastuksesta
ja palautuksesta normaalitilaan
VIKASIETOTILAN jälkeen.

VAROITUS!
Älkää yrittäkö missään tapauksessa
käynnistää autoa, jos tuntuu polttoaineen
hajua VIKASIETOTILA -viestin ollessa
näytössä. Poistukaa autosta pikaisesti.
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1. Kuljettajan turvatyyny
2. Matkustajan puoleinen turvatyyny
3. Kuljettajan puoleinen sivuturvatyyny
4. Matkustajan puoleinen sivuturvatyyny
5. Kuljettajan puoleinen turvaverho
6. Matkustajan puoleinen turvaverho
rvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus

rkastuksen ajankohta
ipylvään/-pylväiden tarraan on merkitty
si ja kuukausi, jolloin tulee ottaa yhteyttä
von tekniseen palveluun turvatyynyjen,
avyönkiristimien ja turvaverhojen erityis-
astusta ja mahdollista vaihtoa varten. Jos

llä on järjestelmiä koskevia kysymyksiä,
kaa yhteyttä Volvon tekniseen palveluun.

Tämä tarra sijaitsee vasemmassa
takaoviaukossa.
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Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.

Lastenistuin ja turvatyyny
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny on aktivoitu2. Etuistui-
melle sijoitetussa lastenistuimessa istuva
lapsi voi vammautua vakavasti, jos matkus-
tajan turvatyyny laukeaa.

2. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.

VAROITUS!
Alle 140 cm pitkät henkilöt saavat istua
etuistuimella vain silloin, kun matkustajan
turvatyyny ei ole aktivoitu.
sten turvallisuus

sten on istuttava hyvin ja
vallisesti

itkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
ustus lapsen painon ja pituuden mukaan,
tietoja, katso sivu 32.

ten on aina matkustettava oikein kiinnitet-
ä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
ettaa aikuisen sylissä.

von omat lasten turvavarusteet on tarkoi-
u juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
von alkuperäisvarusteita saatte parhaan
uuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinni-
arusteet ovat oikeissa paikoissa ja

ävän vahvoja.

HUOM! Lasten sijoitusta autossa koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa
selville voimassa olevat määräykset.

Voitte hyvin sijoittaa:

• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,

kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turva-
tyynyä matkustajan puolella.

• lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.

1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.
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VAROITUS!
lkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
stentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan

rvatyyny (SRS) on aktivoitu1. Tämän
jeen laiminlyöminen voi aiheuttaa

pselle hengenvaaran.

. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.
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03135

Selkä menosuuntaan käännetty
lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä,
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03135

9
(

tty
avyöllä,
.

03135

Selkä menosuuntaan käännetty
lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä,
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03135

1
( n.

03139

03168

Vyötyyny selkänojalla tai ilman.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03139

1
2 olla tyypiltään ajoneuvokohtaisia, rajoitettuja, osittain
sten turvallisuus

sten paikka autossa

Paino/ikä Etuistuin1 Takaistuimen reunapai

10 kg
0–9 kuukautta)

Selkä menosuuntaan käännetty
lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä
ja kiinnitysnauhalla. Käyttäkää
suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03135

Selkä menosuuntaan käänne
lastenistuin, kiinnitetään turv
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla

L2: Tyyppihyväksyntänro E5

–18 kg
9–36 kuukautta)

Selkä menosuuntaan käännetty
lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä
ja kiinnitysnauhalla. Käyttäkää
suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03135

Selkä menosuuntaan käänne
lastenistuin, kiinnitetään turv
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla

L2: Tyyppihyväksyntänro E5

5–36 kg
3–12 vuotta)

Vyötyyny selkänojalla tai ilman.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5 03139

Vaihtoehdot:
Vyötyyny selkänojalla tai ilma

L2: Tyyppihyväksyntänro E5
Integroitu vyötyyny.

L2: Tyyppihyväksyntänro E5

. Tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoinnista/kytkemisestä pois, katso sivu 20.

. L: Sopii tiettyyn lastenistuimeen mainitun tyyppihyväksynnän listan mukaisesti. Lastenistuimet voivat
yleiskäyttöisiä tai yleiskäyttöisiä.
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Integroidut turvavyötyynyt
(valinnaisvaruste)
Volvon integroidut, takaistuimen reunapai-
koille tarkoitetut turvavyötyynyt on suunniteltu
lasten turvallisuutta silmällä pitäen. Auton
normaaleihin turvavöihin yhdistettynä turva-
vyötyynyt on hyväksytty 15-36 kg painaville
lapsille.
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1

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten
(valinnaisvaruste)
Takaistuimen reunapaikoilla on valmius laste-
nistuimien ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää
varten. Volvo-jälleenmyyjältä saatte lisätietoja
lasten turvavarusteista.

VAROITUS!
lkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
stentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
rvatyyny (SRS) on aktivoitu.
lle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
uistuimella, jos matkustajan turvatyyny
RS) on aktivoitu.1

dellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
i aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

. Tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoinnista/
kytkemisestä pois, katso sivu 20.
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Alas kääntäminen
– Vetäkää kahvasta (1).
– Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa

kunnes se lukkiutuu (2).
HUOM! Muistakaa ensin kääntää turvavyö-
tyyny alas, jos takaistuimen selkänoja kallis-
tetaan eteen.

Tu
as
pa
sten turvallisuus

egroidun lastenistuimen
snostaminen
Vetäkää kahvasta niin, että lastentuin
nousee (1).
Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja
siirtäkää sitä taaksepäin (2).
Painakaa, kunnes se lukkiutuu (3).

Tarkastakaa että:

• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja että se ei ole liian löysällä eikä kierteillä
ja että se on oikein hartian kohdalla

• lantiovyö on alhaalla, lantion päällä,
parhaan suojan saamiseksi

• turvavyö ei kosketa lapsen kaulaa eikä ole
olkapään alapuolella.

Säätäkää niskatuen asento tarkasti lapsen
pään mukaan.

VAROITUS!
rvavyötyynyn tulee olla lukitussa
ennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa
ikalleen.

VAROITUS!
Jos integroituun turvavyötyynyyn on
kohdistunut voimakas rasitus esim. törmä-
yksen yhteydessä, koko turvavyötyyny
pitää vaihtaa. Tähän kuuluu turvavyö
täydellisenä ruuveineen. Vaikka turvavyö-
tyyny näyttäisi vaurioitumattomalta, se on
saattanut menettää osan suojaavista
ominaisuuksistaan. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
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vavyötyynyn vaihto
tärkeää, että integroitu turvavyötyyny on
nitetty kunnolla. Antakaa sen vuoksi sen
taminen ja mahdolliset korjaukset valtuu-
n Volvo-korjaamon tehtäväksi. Älkää

kö itse mitään muutoksia tai lisäyksiä
avyötyynyyn.

stenistuimen asennus
von lasten turvatuotteet ovat Volvon
nnittelemia ja testaamia.

käytetään muita markkinoilla olevia
tteita, on tärkeää lukea tuotteen mukana
raava asennusohje.

Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitys-
hihnoja istuimen pituusasennon säätö-
tankoon, jousiin tai istuimen alla oleviin
kiskoihin ja palkkeihin. Terävät reunat
voivat vahingoittaa kiinnityshihnoja.
Asettakaa lastenistuimen selkänoja
kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja,
joissa ei ole turvatyynyä matkustajan
puolella tai joiden turvatyyny on kytketty
pois päältä.
Älkää missään tapauksessa sijoittako
lastenistuinta etuistuimelle, jos autossa

on aktivoitu1 matkustajan turvatyyny. Jos

lasten turvatuotteiden asennuksessa
ilmenee ongelmia, pyytäkää tuotteen
valmistajalta selkeämmät ohjeet.

. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

2. Kaukovalojen ilmaisu
3. Kellon nuppi — Kello asetetaan aikaan

nuppia kiertämällä.
4. Lämpömittari — Moottorin jäähdytysjär-

jestelmän lämpömittari. Jos lämpötila
nousee epänormaalin korkeaksi ja
osoitin menee punaiselle alueelle,
näytössä esitetään viesti. Muistakaa,
että esim. ilmanoton eteen asennetut
lisävalot heikentävät jäähdytystä
ulkolämpötilojen ollessa korkeita ja
moottorin kuormituksen ollessa suuri.

5. Merkki- ja varoitusvalot
ttaristo

Nopeusmittari
Suuntavalot, vasen
Varoitusvalot
Informaationäyttö — Näytössä esitetään
tiedotus- tai varoitusviestit, ulkolämpötila
ja kello. Kun ulkolämpötila on välillä
+2 °C - –5 °C, näytössä palaa lumihiuta-
lesymboli. Se varoittaa liukkaasta kelistä.
Kun auto on seisonut paikallaan,
ulkolämpömittari voi näyttää liian
korkeaa arvoa.
Infosymboli
Suuntavalot, oikea

7. Käyntinopeusmittari — Ilmoittaa
moottorin käyntinopeuden tuhansina
kierroksina minuutissa.

8. Merkki- ja infosymbolit
9. Polttoainemittari
10. Osamatkamittarin nuppi — Käytetään

lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Osamatkamittareita T1 ja T2 vaihdetaan
keskenään painamalla nuppia lyhyesti.
Pitkä painallus (yli 2 sekuntia) nollaa
aktivoidun osamatkamittarin.

11. Näyttö — Esittää automaattivaihteiston
vaihdeasennot, sadetunnistimen, matka-
mittarin, osamatkamittarit ja vakiono-
peussäätimen.

1
1

1

1
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Keltainen infovalo syttyy yhdistel-
mämittarissa yhdessä informaati-
onäytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama. Ilmoitus-

ksti sammutetaan READ-painikkeella, katso
ivu 43, tai se häviää automaattisesti
minuutin kuluttua.

eltainen merkkivalo voi syttyä myös yhdessä
uiden merkkivalojen kanssa.

UOM! Kun ilmoitusteksti "MÄÄRÄAIKA
UOLTO" (huollon aika) esitetään,
erkkivalo ja ilmoitusteksti sammutetaan
EAD-painikkeella, tai se häviää automaatti-
esti 2 minuutin kuluttua.
rkki- ja varoitusvalot

iminnan tarkastus, symbolit
kki merkki- ja varoitusvalot syttyvät, kun
a-avain käännetään asentoon II ennen
nnistystä. Tällöin varmistetaan, että valot
ivat. Kun moottori käynnistetään, pitää
kien valojen sammua, paitsi käsijarrun,
sammuu vasta, kun tämä vapautetaan.

Jos moottoria ei käynnistetä
viiden sekunnin kuluessa,
kaikki merkkivalot sammuvat,
paitsi valot, jotka osoittavat
vikaa auton pakokaasunpuh-
distusjärjestelmässä ja liian

talaa öljynpainetta. Tietyillä merkkivaloilla
hkä ole taustatoimintoa, auton varustuk-
ta riippuen.

Symbolit mittariston keskellä
Punainen varoitusvalo syttyy,
kun on havaittu vika, joka voi
vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanai-

kaisesti esitetään informaationäytössä
selventävä teksti. Varoitusvalo ja ilmoitus-
teksti ovat näkyvissä, kunnes vika on korjattu.

Varoitusvalo voi syttyä myös yhdessä muiden
merkkivalojen kanssa.

– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ajamista ei saa jatkaa.

– Lukekaa viesti mittariston näytöstä.
– Korjatkaa vika ohjeen mukaan tai ottakaa

yhteys Volvon tekniseen palveluun.
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erkkisymbolit — oikea puoli
erävaunun merkkisymboli

Symboli vilkkuu, kun käytetään
auton ja perävaunun suuntavaloja.
Jos symboli ei vilku, jokin
perävaunun tai auton lampuista
on viallinen.

eisontajarru kiinnitettynä
Symboli palaa, vaikka seisonta-
jarrua olisi kiristetty vain yksi
"lovi". Tarkastakaa että jarru on
kunnolla kiinnitetty.
rkki- ja varoitusvalot

rkkisymbolit — vasen puoli
a auton pakokaasunpuhdistus-
jestelmässä

Ajakaa valtuutettuun Volvo-
korjaamoon tarkastusta varten.

a ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton tavallinen jarrujärjes-
telmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Käynnistäkää moottori uudelleen.

– Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
Volvon tekniseen palveluun ABS-järjes-
telmän tarkastusta varten.

Sumutakavalo
Symboli palaa sumuvalojen
ollessa kytkettynä.

Vakautusjärjestelmä STC tai DSTC
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii.

Moottorin esilämmitin (diesel)
Symboli palaa kun moottorin
esilämmitys on käynnissä. Esiläm-
mitys kytkeytyy, kun lämpötila
alittaa –2 °C. Kun symboli on

sammunut, auto voidaan käynnistää.

Säiliössä vähän polttoainetta
Symbolin syttyessä bensiinikäyt-
töisissä autoissa on n. 8 litraa ja
dieselkäyttöisissä 7 litraa polttoai-
netta jäljellä.

M
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tekniseen palveluun jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.

VAROITUS!
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luisuun voimak-
kaassa jarrutuksessa.
vatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, turvavyön
lukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjes-
telmässä on ilmennyt vika. Ajakaa

mmiten Volvon tekniseen palveluun
astusta varten.

n alhainen öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian
alhainen. Pysäyttäkää moottori
heti ja tarkastakaa moottorin

taso, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
yy ja öljytaso on normaali, ottakaa yhteys
von tekniseen palveluun.

vavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin
kuljettajan tai etumatkustajan
turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on
avannut turvavyön.

neraattori ei lataa
Jos symboli syttyy ajon aikana,
sähköjärjestelmässä on vika.
Ottakaa yhteys Volvon tekniseen
palveluun.

a jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.

– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä, katso
sivu 162. Jos nestetaso on säiliön MIN-
merkin alapuolella, autolla ei tule enää
ajaa, vaan se on hinautettava valtuutetulle
Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän tarkas-
tusta varten.

Jos JARRU- ja ABS-symbolit
palavat samanaikaisesti, jarru-
tusvoiman jakoon on saattanut
tulla vika.

– Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja sammuttakaa
moottori.

– Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte

jatkaa ajoa.
• Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkas-

takaa jarrunestesäiliön nestetaso. Katso
sivu 162.

• Jos jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali ja varoitussymbolit palavat
edelleen, voitte ajaa auton varovasti
lähimpään Volvon tekniseen palveluun
jarrujärjestelmän tarkastusta varten.

• Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MIN-
merkin alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se on hinautettava Volvo
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rkki- ja varoitusvalot

istutus — auki jääneet ovet
jokin ovista, konepelti1 tai takaluukku ei
kunnolla kiinni, kuljettajaa muistutetaan
tä.

as nopeus
Kun auto liikkuu alle 7 km/h
nopeudella, symboli syttyy ja
näyttöön tulee teksti
KULJETTAJAN OVI AUKI,
MATKUSTAJAN OVI AUKI,

SEN TAKAOVI AUKI, KONEPELTI AUKI
OIKEA TAKAOVI AUKI. Pysäyttäkää auto
alliseen paikkaan ja sulkekaa avoin ovi tai
epelti.

uri nopeus
Kun auton nopeus on yli 7 km/h,
symboli syttyy ja näyttöön tulee
jokin edellisen kappaleen
teksteistä.

istutus, takaluukku
Jos takaluukku on auki, symboli
syttyy ja näytössä näkyy
TAKALUUKKU AUKI.

. Vain hälyttimellä varustetut autot.



QP

Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Mi

Vi

P ra.
S ra.
H
K
V
M vat ajettu kilometrimäärä, edellisestä
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ttariston näyttö

Viestit
Kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy, mitta-
riston näyttöön tulee samalla täydentävä
viesti.

– Painakaa READ -painiketta (A).
Voitte selata viestejä READ -näppäimellä.
Vikaa koskeva viesti säilyy muistilistassa,
kunnes vika on korjattu.

HUOM! Jos varoitusviesti tulee näyttöön
käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää
lukea (painamalla READ -painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.

estit Sisältö

YSÄHDY VAROEN Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaa
AMMUTA MOOTTORI Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaa
UOLLA HETI Viekää auto tarkastettavaksi ensi tilassa.
S. KÄSIKIRJAA Lukekaa käyttöohjekirjasta.
AATII HUOLLON Tarkastuttakaa autonne mahdollisimman pian.
ÄÄRÄAIKA: HUOLTO On aika viedä auto huoltoon. Ajankohtaan vaikutta

huollosta kuluneiden kuukausien määrä ja mootto
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köliitäntä, DSTC-järjestelmä, lisävaruste

V sähköliitäntä
köliitäntään voi kytkeä erilaisia 12 V -

varusteita, esim. matkapuhelimen tai
aapin. Suurin sallittu virta on 10 A. Virta-
imen pitää olla vähintään asennossa I, kun
nnästä halutaan ottaa virtaa.

Savukkeensytytin
(valinnaisvaruste)
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytin on käyttövalmis, nuppi ponnahtaa
itsestään ulos. Vetäkää sytytin ulos ja sytyt-
täkää savuke.

Vakautusjärjestelmä STC tai
DSTC1

Vakautusjärjestelmä aktivoituu automaatti-
sesti, kun auto käynnistetään.

Vakautusjärjestelmän toiminnan rajoitta-
minen:

– Pitäkää katkaisin painettuna vähintään
puoli sekuntia.

Lisätiedot, katso sivu 113.

Lisävaruste
Paikka jälkiasennetun varusteen katkaisimille.

VAROITUS!
ulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
ytetä.

1. Valinnaisvaruste tietyillä markkina-
alueilla

VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat, jos
vakautusjärjestelmä kytketään pois.
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sennoissa, vaikka avain ei olisi virtalukossa.
atso myös sivu 47.

. Mittarivalaistus
äätäminen käsin:

Kirkkaampi valaistus – siirtäkää säädintä
ylöspäin.
Himmeämpi valaistus – siirtäkää säädintä
alaspäin.

utomaattinen säätö:
uettavuuden parantamiseksi ja virran säästä-
iseksi hämäräanturi säätelee automaatti-

esti mittarivalaistusta valoisuuden mukaan.

eskikonsolin näytön tausta vaihtuu
ummaksi tai vaaleaksi) valoisuuden mukaan,
tta luettavuus paranee.

. Sumuvalot (valinnaisvaruste)
irta-avain asennossa II:
ainakaa katkaisinta. Sumuvalot palavat
hdessä seisontavalojen ja kauko-/lähivalojen
anssa. Katkaisimessa palaa merkkivalo
umuvalojen palaessa.

UOM! Tietyissä maissa lähivaloja tai kauko-
aloja ei saa käyttää yhdessä sumuvalojen
anssa.

. Polttoainesäiliön kansi
vatkaa polttoainesäiliön tulpan peittävä
ukku painamalla nuppia.
lopaneeli

Ajovalojen korkeudensäätö
oheittimien valokeilan korkeutta säädetään

säätimellä. Sitä käytetään, kun auto on
. niin raskaasti kuormattu, että ajovalojen

keus muuttuu.

Normaali korkeus – siirtäkää säädintä
ylöspäin (0).
Laskettu korkeus – siirtäkää säädintä
alaspäin.
senonvaloilla (valinnaisvaruste) varuste-
sa autoissa on automaattinen valojen
keudensäätö.

2. Valonheittimet ja
seisontavalot

Kaikki valot sammuksissa.

Lähivaloautomatiikalla varustetut autot
(määrätyt maat)
Lähivalot syttyvät automaattisesti kun virta-
avain käännetään ajoasentoon (II), eikä niitä
voi sammuttaa. Lähivaloautomatiikan voi
kytkeä pois ennen matkaa maihin. joissa se ei
ole sallittu. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen
palveluun. Lähivalojen kanssa yhdessä
syttyvät myös seisontavalot (edessä ja
takana), rekisterikilven valo ja mittarivalot.

Seisontavalot
Seisontavalot edessä ja takana
sekä rekisterikilven valo ja mittari-
valot. Katso myös sivu 47.

Kauko- ja lähivalot
Virta-avain asennossa II:

Valonheittimet(sekäseisontavalot
edessä ja takana, rekisterikilven
valo ja mittarivalot) palavat.

HUOM!Kaukovalojensytyttäminenedellyttää,
että valokatkaisin käännetään tähän asentoon.
Kaukovaloja voi kuitenkin vilkuttaa kaikissa
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Sumutakavalo
ta-avain asennossa II:
kekää sumutakavalo katkaisinta paina-
lla. Se palaa yhdessä etusumuvalojen tai
ko-/lähivalojen kanssa. Katkaisimen
rkkivalo ja mittariston symboli syttyvät. Jos
sumuvalot ja kauko-/lähivalot sammu-
an ja sytytetään uudelleen, sumutakavalo
muu. Se sytytetään painamalla katkai-
a uudelleen.

ikäisy
istakaa sammuttaa sumutakavalo, kun
stapeilissä näkyy auto. Vain jonon viimei-
ä autolla tulee olla sumutakavalo
ettynä.

OM! Sumutakavalon ja etusumuvalojen
ttöä koskevat määräykset vaihtelevat
ittain.
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jotietokone
äätimet
jotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
äätöpyörää (B) portaittain ylös- tai alaspäin.
iertämällä säätöpyörää edelleen pääsette
kaisin lähtöasentoon.

UOM! Jos varoitusviesti tulee näyttöön
äyttäessänne ajotietokonetta, varoitusviesti
itää kuitata. Kuitatkaa painamalla
EAD-painiketta (A), niin pääsette takaisin
jotietokonetoimintoon.

oiminnot
jotietokone näyttää seuraavia tietoja:

KESKINOPEUS

NOPEUS MAILEINA TUNNISSA1
sen ohjauspylvään vipu

untavalot, valonvaihto ja
ukovalovilkku
lautuva asento (1)
stanvaihdossa ja ohituksissa vipua
nnetään vain kunnes tuntuu vastusta. Vipu
autuu takaisin vapauduttuaan. Tuloksena
kolme vilkahdusta.

rmaali kääntyminen (2)
ntavalot syttyvät, kun vipua käännetään
aan suuntaan kuin ohjauspyörää. Kun

auspyörä käännetään suoraan, suunta-
t sammuvat automaattisesti.

Kaukovalovilkku (3)
Siirtäkää katkaisinvipua itseenne päin
(kunnes tuntuu kevyt vastus). Kaukovalot
palavat kunnes vapautatte vivun.

Valonvaihto, kauko-/lähivalot (3)
Siirtäkää vipua itseenne päin kaukovalovilkku-
asennon ohi ja vapauttakaa se kytkeäksenne
ajovalot kauko- tai lähivaloille.

Opastusvalot (3)
Tehkää näin poistuessanne auton luota
pimeällä tai heikossa valaistuksessa:

– Poistakaa avain virtalukosta.
– Vetäkää ohjauspylvään vipua itseenne

päin.
– Nouskaa ulos autosta.
– Lukitkaa ovi.
Nyt syttyvät lähivalot, seisontavalot, rekisteri-
kilven valot ja ulkotaustapeilien valot (valin-
naisvaruste). Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Haluttu aika voidaan asettaa
valikossa Auton asetukset keskikonsolin
näytössä. Katso sivu 64.
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sen ohjauspylvään vipu

HETKELLINEN POLTTOAINEENKULUTUS
KESKIMÄÄRÄINEN
POLTTOAINEENKULUTUS
ARVIOITU AJOMATKA JÄLJELLÄ
OLEVALLA POLTTOAINEELLA
skinopeus

sytytysvirta katkaistaan, keskinopeus
ntuu muistiin ja sitä käytetään uuden

on perustana ajon jatkuessa. Nollaus
ahtuu RESET-painikkeella (C).

peus maileina tunnissa1

nopeus näytetään laatuna mph.

tkellinen polttoaineenkulutus
tkellinen polttoaineenkulutus lasketaan
ran sekunnissa. Näytössä oleva arvo päivi-
än parin sekunnin välein. Kun auto seisoo

kallaan, näytössä näkyy "----".

skimääräinen polttoaineenkulutus
kimääräinen polttoaineenkulutus
llisen nollauksen (RESET) jälkeen. Kun

a katkaistaan, keskimääräinen polttoai-
nkulutus tallennetaan ja se säilyy
istissa, kunnes toiminto nollataan. Nollaus
ahtuu RESET-näppäimellä (C).

OM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
ttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyt-
än.

Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella
Laskennan pohjana on keskimääräinen
polttoaineenkulutus viimeisen 30 km matkalta
ja jäljellä oleva polttoainemäärä. Se näyttää
suunnilleen matkan, joka voidaan ajaa
säiliössä olevalla polttoainemäärällä. Kun
ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella alittaa
20 km, näytössä näkyy "----".

HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyt-
tämän.

Nollaus
– Valitse keskinopeus tai keskimääräinen

polttoaineenkulutus.
– Keskinopeus ja keskimääräinen polttoai-

neenkulutus nollautuvat samanaikaisesti,
kun RESET-painiketta (C) pidetään
painettuna vähintään viisi sekuntia.

. Tietyt maat
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Oi

Tu
A.
B.
C.
D.
Tuu

jovalot pestään tuulilasin ensimmäisen
esukerran yhteydessä. Sen jälkeen pesu
hdään joka viidennellä tuulilasin pesuker-
lla, jos pesujen väliaika on alle kymmenen
inuuttia. Jos väliaika on pitempi, ajovalot
estään jokaisen pesukerran yhteydessä.

eisontavalot kytkettyinä valopaneelin katkai-
imella:

Bi-ksenon -valonhettimet huuhdellaan vain
joka viidennellä pesukerralla väliajasta
riippumatta.
Halogeenivaloja ei pestä.

alopaneelin katkaisin asennossa 0:

Bi-ksenon -valonheittimet huuhdellaan
vain joka viidennellä pesukerralla
väliajasta riippumatta.
Halogeenivaloja ei pestä.
kea ohjauspylvään vipu

ulilasinpyyhkimet
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
Sadetunnistin - päällä/pois
Säätöpyörä
Takalasinpyyhin ja huuhtelulaite
lilasinpyyhkimet poiskytketty

Tuulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa asennossa 0.

Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun
haluatte pyyhkäistä vain kerran.

Tihkupyyhintä
Pyyhkäisyjen määrä aikayksi-
kössä voidaan säätää. Pyyhkäi-
syjen väliaikaa lyhennetään

kääntämällä säätöpyörää (C) ylöspäin.
Väliaikaa lisätään kääntämällä säätöpyörää
alaspäin.

Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.

Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.

Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
Käynnistäkää tuulilasin- ja valonpesimet siirtä-
mällä vipua ohjauspyörään päin. Kun vipu
vapautetaan, pyyhkimet pyyhkivät vielä kolme
kertaa.

Ajovalojen painepesu
(valinnaisvaruste tietyillä markkina-alueilla)

Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämi-
seksi valonheittimiä huuhdellaan seuraavasti:

Lähivalot kytkettyinä valopaneelin katkaisi-
mella:

A
p
te
ra
m
p
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s

•

•
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•
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Sa
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Kun
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pyy
kea ohjauspylvään vipu

detunnistin
linnaisvaruste)
lilasinpyyhkimien nopeus lisääntyy tai
enee automaattisesti sadetunnistimen
lilasissa havaitseman vesimäärän mukaan.
etunnistimen herkkyyttä säädetään
töpyörällä (C).

rkkyyttä lisätään kääntämällä säätöpyörää
päin ja vähennetään kääntämällä sitä
päin. (Kun pyörää käännetään ylöspäin,
ritetaan ylimääräinen pyyhkäisy.)

ällä/Pois
sadetunnistin aktivoidaan, virta-avaimen

oltava vähintään asennossa I ja tuulilasin-
hkimien vivun on oltava asennossa 0.

Sadetunnistin aktivoidaan:

– painamalla katkaisinta (B). Alemmassa
näytössä näkyy sadetunnistinsymboli.

Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla
tavoilla:

– painakaa katkaisinta (B)
– vaihtakaa pyyhinohjelmaa siirtämällä vipua

alaspäin. Jos vipua siirretään ylöspäin,
sadeanturi pysyy aktivoituna, pyyhkimet
suorittavat ylimääräisen pyyhkäisyn ja
palautuvat sadetunnistinasentoon, kun
vipu päästetään takaisin asentoon 0.

Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.

Säätöpyörä
Säätöpyörällä säädetään pyyhkäisyjen määrä
aikayksikössä, kun on valittu tihkupyyhintä, tai
herkkyys sademäärälle, kun on valittu
sadetunnistin.

Tärkeää!
Automaattipesussa:
Sulkekaa sadetunnistin painamalla paini-
ketta (B) virta-avaimen ollessa vähintään
asennossa I. Muutoin tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua.
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–
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setettuun nopeuteen, kun kaasupoljin
apautetaan.

ilapäinen poiskytkeminen
Painakaa 0 kytkeäksenne vakionopeus-
säätimen tilapäisesti pois toiminnasta.
Mittariston näytössä näkyy CRUISE.
Aiemmin asetettu nopeus säilyy muistissa
tilapäisen poiskytkennän aikana.

akionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäi-
esti pois jos:

Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
nopeus ylämäessä laskee alle
25-30 km/h1

vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
pyörät luistavat tai lukkiutuvat
tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
minuutin.

opeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen paina-
malla painiketta. Mittariston
näytössä näkyy CRUISE ON.

oiskytkeminen
ytkekää vakionopeussäädin pois painamalla
RUISE. CRUISE ON sammuu mittariston
äytössä.
kionopeussäädin (valinnasvaruste)

tkeminen
ionopeussäätimen säätimet ovat ohjaus-
rän keskiössä vasemmalla puolella.

utun nopeuden asettaminen:

Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaris-
tossa näkyy CRUISE.
Painakaa kevyesti + tai — auton
nopeuden lukitsemiseksi. Näytössä
näkyy CRUISE-ON.
ionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
euden ollessa alle 30 km/h tai yli
km/h.

Nopeuden lisääminen tai
vähentäminen
– Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta

painamalla + tai —. Nopeudeksi ohjel-
moidaan se nopeus, joka autolla on silloin
kun painike vapautetaan.

Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai —
vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai

1,6 km/h1.

HUOM! Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin kestävä) kaasupolkimella esim.
ohitettaessa ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa aikaisemmin

a
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–
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•
•
•
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1. Riippuen moottorityypistä
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jauspyörän näppäimistö (valinnaisvaruste)

jauspyörän näppäimistön neljä alinta paini-
ta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Paini-
oiminnot riippuvat siitä, kumpi järjestelmä
aktivoitu. Ohjauspyörän näppäimistöllä voi
taa esivalittujen asemien välillä, säätää
envoimakkuutta ja vaihtaa kappaletta
-/MD-soittimessa.

asiirto tai asemanhaku tehdään pitämällä
lipainiketta painettuna.

a audiojärjestelmän säätöjä voidaan
dä, puhelimen pitää olla valmiustilassa.

elimen pitää olla aktivoitu, jotta puhelimen
intoja voisi ohjata nuolinäppäimillä.
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jauspyörän säätö, varoitusvilkut

jauspyörän säätö
jauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
ussuunnassa.

Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
Säätäkää ohjauspyörä parhaiten sopivaan
asentoon.
Kiinnittäkää ohjauspyörä painamalla vipu
takaisin. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa
hieman ohjauspyörää vipua palauttaes-
sanne.

Varoitusvilkut
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin, että
se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.

HUOM! Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.

VAROITUS!
äätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
koskaan ajon aikana. Tarkastakaa ennen
oon lähtöä, että ohjauspyörä on kiinni-
tty asentoonsa.
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–

Sä
Säh
teit
isontajarru, sähköliitäntä

isontajarru (käsijarru)
sontajarrukahva on etuistuimien välissä.
sontajarru vaikuttaa takapyöriin. Kun
ontajarru on kiinnitettynä, mittaristossa

aa varoitussymboli.

boli palaa, vaikka seisontajarrua olisi
tetty vain yksi "lovi". Tarkastakaa että jarru

kunnolla kiinnitetty.

sontajarrun vapauttaminen:

Vetäkää kahvaa hieman ylös ja painakaa
nuppia. Laskekaa vipu alas ja vapauttakaa
nuppi.

hköliitäntä takaistuimella
köliitäntään voi kytkeä erilaisia lisävarus-

a, esim. matkapuhelimen tai jääkaapin. Se

on tarkoitettu 12 V -laitteille. Suurin sallittu
virta on 10 A. Virta-avaimen pitää olla
vähintään asennossa I, kun liitännästä
halutaan ottaa virtaa.

Savukkeensytytin (valinnaisvaruste)
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytin on käyttövalmis, nuppi ponnahtaa
itsestään ulos. Vetäkää sytytin ulos ja sytyt-
täkää savuke.

VAROITUS!
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.



RR

Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sä
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–

utomaattinen käyttö
Painakaa katkaisinta (A) tai (B) kevyesti
tai nostakaa sitä kevyesti ja päästäkää se
sitten. Sivuikkunat avautuvat tai sulkeu-
tuvat automaattisesti. Jos jokin esine
estää lasia, liike keskeytyy.

V
m
la

VAROITUS!
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannos-
timista poistamalla avain virtalukosta, jos
kuljettaja poistuu autosta.
Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin laseja
suljettaessa.

VAROITUS!
Jos takaovien laseja käytetään kuljettajan
ovesta:
Tarkastakaa etteivät kenenkään takamat-
kustajan kädet jää puristuksiin laseja
suljettaessa.
hkökäyttöiset ikkunannostimet

yttö
kötoimisia ikkunannostimia käytetään
n kyynärnojissa olevilla katkaisimilla. Jotta
nannostimet toimisivat, virta-avaimen
ä olla asennossa I tai II. Kun ajo on
etettu ja virta-avain poistettu lukosta, lasit
aan yhä avata ja sulkea niin kauan kuin
paakaan etuovea ei ole avattu.

in avaaminen:

Painakaa katkaisimen etuosaa.
in sulkeminen:

Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
uko-ohjain ja
kuslukituspainikkeet

kki sivulasit voidaan avata/sulkea
omaattisesti kauko-ohjaimella tai keskuslu-
spainikkeilla:

Pitäkää lukituspainiketta painettuna kaksi
sekuntia - sivulasit avautuvat tai sulkeu-
tuvat.
avaaminen/sulkeminen pitää keskeyttää:

Painakaa lukituspainiketta uudelleen.

A. Etuovien lasit B. Takaovien lasit

Kuljettajan ovi
Kuljettaja voi ohjata kaikkia ikkunannostimia
paikaltaan.

Etuovien lasit voidaan avata ja sulkea
kahdella tavalla:

Manuaalinen käyttö
– Painakaa katkaisinta (A) tai (B) kevyesti

tai nostakaa sitä kevyesti. Ikkunannos-
timet nousevat tai laskevat niin kauan kuin
katkaisimiin vaikutetaan.

A
–

VAROITUS!
armistakaa, etteivät lasten tai muiden
atkustajien kädet jää puristuksiin, kun
sit suljetaan kauko-ohjaimella.
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HU
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tumatkustajan paikka

tumatkustajan paikka
tumatkustajan sähkökäyttöisen ikkunannos-
men katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
sia.

1

hkötoimiset ikkunannostimet

nannostimien lukitus takaovissa ja
kökäyttöinen lapsilukko1

unannostimien lukitus takaovissa
kaisimen valo palaa.

aovien laseja voidaan ohjata vain kuljet-
n ovesta.

OM! Jos auton takaovissa on sähkökäyt-
et lapsilukot1, merkkivalo ilmaisee, että
s ne on aktivoitu. Ovia ei voi silloin avata
puolelta. Kun sähkökäyttöiset lapsilukot

aktivoitu, näyttöön tulee siitä tekstiviesti.

Katkaisimen merkkivalo on
sammutettu
Takaovien laseja voidaan ohjata sekä
kyseisen oven että kuljettajan oven
katkaisimilla.

E

E
E
ti
la

. Valinnaisvaruste
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Ta
Tak
kys
mill
kat
sää
lase
Tak
etu
kaovien ikkunannostimet
aovien laseja voidaan ohjata sekä
eisen oven että kuljettajan oven katkaisi-
a. Jos takaovien ikkunannostimien lukitus-
kaisimen merkkivalo (kuljettajan oven
dinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien
ja ohjata vain kuljettajan ovesta.
aovien laseja ohjataan samalla tavalla kuin
ovien laseja.
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HU
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ompassin kalibrointi
ompassi voi erityistapauksissa vaatia kalib-
intia (ilmansuuntien asetus). Jos kalibrointia
rvitaan, peilin näytössä on C.

Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle.
Käynnistäkää moottori.
Pitäkää katkaisin (1) painettuna (esim.
kynällä) vähintään kuusi sekuntia.
Näytössä on sen jälkeen C.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h
nopeudella, kunnes näytössä näkyy
kompassisuunta.
Kalibrointi on valmis.
ustapeilit

ätaustapeili
mennys
Himmennys tehdään vivulla
Normaali asento
Himmennetty asento. Käytetään, kun
takana olevien autojen valot häiritsevät.
mennys, automaattinen himmennys

linnaisvaruste)
lin alareunassa oleva anturi (4) mittaa
aa tulevan valon ja himmentää peilin, kun

on voimakas. Volvon tekninen palvelu voi
tää herkkyyden.

OM! Kuva on kooste. Peilissä on joko
isäätöinen tai automaattinen himmennys,
olempia samanaikaisesti.

Kompassilla varustettu
sisätaustapeili
(valinnaisvaruste tietyillä
markkina-alueilla)
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka ilmaisee, mihin ilmansuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa
näytetään englanninkielisillä lyhenteillä:
N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä),
SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi)
ja NW (luode).

K
K
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–
–
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Vyö
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teh
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–

lkotaustapeilit
olempien ulkotaustapeilien säätimet ovat

tumaisena kuljettajan oven kyynärnojassa.

Painakaa vasemman taustapeilin
katkaisinta L tai oikean taustapeilin
katkaisinta R. Katkaisimen merkkivalo
palaa.
Säätäkää asento keskellä olevalla
säätövivulla.
Painakaa vielä kerran katkaisinta L tai R.
Merkkivalon tulee sammua.

ähköisesti sisäänkäännettävät
ustapeilit (valinnaisvaruste)

ysäköintiä/ahtaaseen tilaan ajoa varten peilit
oidaan kääntää sisään.
gneettiset vyöhykkeet
hykkeen asetus

apallo on jaettu 15 magneettiseen
hykkeeseen. Kompassi on säädetty sille
antieteelliselle alueelle, jolla auto oli

itushetkellä.

haluatte valita toisen kompassialueen,
kää näin:

Kytkekää sytytys.
Pitäkää katkaisin (1) painettuna (esim.
kynällä) vähintään kolme sekuntia.
Näytössä näkyy nykyisen alueen numero.
Painakaa katkaisinta toistuvasti, kunnes
haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1-15) on näytössä.

– Muutaman sekunnin kuluttua selaami-
sesta näyttö palautuu näyttämään
kompassisuuntaa.
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Painakaa katkaisimia L ja R samanaikai-
sesti.
Vapauttakaa ne n. sekunnin kuluttua. Peilit
pysähtyvät automaattisesti sisäänkään-
nettyyn asentoon.

Peilien kääntäminen ulos
– Painakaa katkaisimia L ja R samanaikai-

sesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti
uloskäännettyyn asentoon.

Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa normaali-
asentoon, jotta sähköinen sisään- ja
uloskääntäminen toimisi.

Tehkää näin:

– Kääntäkää peilit sisään katkaisimilla
L ja R.

– Kääntäkää peilit sitten ulos katkaisimilla
L ja R. Peilit on nyt palautettu normaali-
asentoon.

Turvavalaistus ja opastusvalot
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvava-
laistus tai saattovalaistus valitaan.

ärkeää!
lkää poistako jäätä peileistä kaapimella,

voi naarmuttaa lasia. Käyttäkää sen
jaan huurteenpoistotoimintoa, katsokaa
vu 69.

VAROITUS!
uljettajan puoleinen peili on laajakul-
ainen hyvän näkyvyyden varmistami-
ksi. Kohteet voivat näyttää olevan
uempana kuin ne todellisuudessa ovat.
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Sä
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Tuu

Siir

Virt

uuletusasennosta asentoon täysin auki:

Vetäkää katkaisin taaksepäin
ääriasentoon (1) ja vapauttakaa se.

iirtoasento
utomaattinen käyttö
etäkää katkaisin tukipisteasennon (2) ohi
empaan ääriasentoon (1) tai
kipisteasennon (3) ohi etumaiseen

äriasentoon (4) ja vapauttakaa se. Katto-
ukku avautuu/sulkeutuu kokonaan.

anuaalinen käyttö
vaaminen:

Vetäkää katkaisin taaksepäin
tukipisteasentoon (2). Luukku avautuu niin
kauan kuin katkaisinta pidetään tässä
asennossa.

ulkeminen:

Painakaa katkaisin eteenpäin
tukipisteasentoon (3). Luukku sulkeutuu
niin kauan kuin katkaisinta pidetään
painettuna.

Jo
K
vi

VAROITUS!
Kattoluukun puristumissuoja toimii
ainoastaan automaattisen sulkemisen
yhteydessä, ei manuaalisen.
hkökäyttöinen kattoluukku (valinnaisvaruste)

ki-asennot
toluukun katkaisinyksikkö on sijoitettu
toon. Kattoluukku voidaan avata kahteen
ntoon:

letusasento, ylös takareunasta (A).

toasento, taakse-/eteenpäin (B).

a-avaimen tulee olla asennossa I tai II.

1. Avaaminen automaattisesti
2. Avaaminen käsin
3. Sulkeminen käsin
4. Sulkeminen automaattisesti
5. Avaaminen tuuletusasentoon
6. Sulkeminen tuuletusasennosta
Tuuletusasento
Avaaminen:

– Painakaa katkaisimen takareunaa (5)
ylöspäin.

Sulkeminen:

– Vetäkää katkaisimen alareunaa (6)
alaspäin.

T

–
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–

VAROITUS!
s autossa on lapsia:

atkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
rta-avain, jos kuljettaja poistuu autosta.
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hkökäyttöinen kattoluukku (valinnaisvaruste)

lkeminen kauko-ohjaimella
keskuslukituspainikkeella

keminen kauko-ohjaimella tai keskusluki-
painikkeella:

Pitäkää lukituspainiketta painettuna kaksi
sekuntia, kattoluukku ja ikkunat sulkeu-
tuvat. Ovet lukkiutuvat.
sulkeminen pitää keskeyttää:

Painakaa lukituspainiketta uudelleen.

Aurinkosuoja
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin siirrettävä aurinkosuoja. Kun katto-
luukku avataan, aurinkosuoja siirtyy automaat-
tisesti taaksepäin. Sulkekaa suoja tarttumalla
kahvaan ja vetämällä suojaa eteenpäin.

Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka
laukeaa jos luukun edessä on este. Tällöin
kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten
automaattisesti siihen avausasentoon joka
sillä viimeksi oli.

VAROITUS!
Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin, kun
kattoluukku suljetaan kauko-ohjaimella.

VAROITUS!
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Varmistakaa, etteivät lasten kädet jää
puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
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Valitkaa vaihtoehdoista pieni, normaali ja
suuri.

udelleenkierrätyksen ajastin
un ajastin on aktiivinen, sisäilma kiertää
udelleen autossa n. 3-12 minuuttia ulkoläm-
ötilasta riippuen.

Valitkaa Päällä/Pois sen mukaan
haluatteko uudelleenkierrätyksen
ajastimen olevan aktiivinen vai ei.

ehdasasetuksien palautus
alauttaa valinnaisten lämmitys- ja ilmastointi-
imintojen tehdasasetukset.

uton asetukset
ukituksen avaaminen
un auto lukitaan kauko-ohjaimella, voidaan
alita vilkutus suuntavaloilla. Toiminnolla on
aihtoehdot Päällä/Pois.

ukitusvilkutus
un auton lukitus avataan kauko-ohjaimella,
oidaan valita vilkutus suuntavaloilla. Toimin-
olla on vaihtoehdot Päällä/Pois.

utomaattinen lukitus
un auto lähtee liikkeelle, ovet ja takaluukku
oidaan lukita automaattisesti. Vaihtoehdot
vat Päällä/Pois.
nkilökohtaiset säädöt

jauspaneeli

hdolliset asetukset
ttyihin auton toimintoihin voidaan tehdä
kilökohtaisia asetuksia. Tämä koskee

lukkojen, lämmitys- ja ilmastointilaitteen ja
audiolaitteiston toimintoja. Audiolaitteiston
toiminnot, katso sivu 183.

Ohjauspaneeli
A. Näyttö
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigointi
Käyttö
Asetukset näkyvät näytössä (A).

Valikon avaaminen ja asetuksien tekeminen:

– Painakaa MENU (B).
– Siirtykää esim. kohtaan "Car Settings"

navigointipainikkeella (E).
– Painakaa ENTER (D).
– Valitkaa vaihtoehto

navigointinäppäimellä (E).
– Vahvistakaa valinta painamalla ENTER.
Valikon sulkeminen:

– Painakaa EXIT -painiketta (C) n. sekunti.

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen
asetukset
Automaattinen puhaltimen säätö
ECC:llä varustetuissa autoissa puhaltimen
nopeus voidaan asettaa AUTO -tilassa:

–
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ituksen avaaminen
ituksen avaamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Kaikki ovet — avaa kaikkien ovien
lukituksen, kun kauko-ohjaimen painiketta
painetaan kerran.
Kuljettajan ovi, sitten kaikki — avaa kuljet-
tajan oven lukituksen, kun kauko-ohjaimen
painiketta painetaan kerran. Toinen
painallus avaa kaikkien ovien lukituksen.

en avaaminen ilman avainta
Kaikki ovet - kaikki ovet lukitaan ja lukitus
avataan samanaikaisesti.
Saman puolen ovet - saman puolen etu- ja
takaoven lukitus avataan samanaikaisesti.
Molemmat etuovet - molempien etuovien
lukitus avataan samanaikaisesti.
Yksi etuovi - toisen etuoven lukitus
avataan erikseen.

rvavalaistus
itsee ajan, jonka auton valot ovat päällä,
kauko-ohjaimen turvavalaistuspainiketta

netaan. Valittavana ovat seuraavat vaihto-
ot: 30/60/90 sekuntia.

astusvalot
itsee ajan, jonka auton valot ovat päällä,
vasenta ohjauspylvään vipua vedetään

ksepäin virta-avaimen poistamisen jälkeen.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
30/60/90 sekuntia.

Tiedotuksia
• VIN-numero (Vehicle Identification

Number) on auton yksilöllinen tunniste.
• Avaimien lukumäärä. Tässä näytetään,

kuinka monta avainta autoon on rekiste-
röity.
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Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta 66
Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC 68
Elektronisesti ohjattu lämmitys- ja ilmastointilaite,
ECC (valinnaisvaruste) 70
Ilmanjako 73
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin
(valinnaisvaruste) 74
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ojelaudan
manvaihtosuuttimet
. Auki
. Kiinni
. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
uunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin
osteuden poistamiseksi etusivulaseista.

ylmä sää: Sulkekaa keskimmäiset suuttimet
ahdollisimman hyvän ilmanvaihtomuka-

uuden ja huurunpoiston saamiseksi.
eistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta

astointi
mitys- ja ilmastointilaite jäähdyttää tai

mittää matkustamon ilmaa ja poistaa siitä
teutta. Auto on varustettu joko käsisäätöi-
ä (A/C) tai automaattisella (ECC)
mitys- ja ilmastointilaitteella.

OM! Ilmastoinnin voi kytkeä pois, mutta
haan ilmanlaadun varmistamiseksi
tkustamossa ja lasien huurtumisen välttä-
eksi sen tulee olla aina kytkettynä (jopa
in, kun lämpötila on välillä 0-15 °C).

urua lasien sisäpinnalla
ien puhdistus vähentää huurtumista lasien
pinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpe-
inetta.

ja lumi
jatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
nottoaukkojen päältä (konepellin ja tuuli-

n välistä).

netsintä
von teknisessä palvelussa on lämmitys- ja
stointilaitteen mahdolliseen vianetsintään
orjaukseen tarvittavat laitteet ja työkalut.
akaa tarkastus ja korjaus koulutetun henki-
ön tehtäväksi.

lmäaine
stointilaitteessa käytetään kylmäainetta

34a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen

vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrok-
selle. Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa
saa käyttää vain R134a-kylmäainetta.
Teettäkää tämä työ Volvon teknisessä palve-
lussa.

Matkustamon
Kaikki auton matkustamoon tuleva ilma
puhdistuu ensin suodattimessa. Se pitää
vaihtaa säännöllisin välein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelmassa asuositeltuja
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuh-
taassa ympäristössä saattaa suodattimen
vaihto olla tarpeen useammin.

HUOM! Matkustamon suodattimia on
erityyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan
oikea suodatin.

Näyttö
Lämmityslaitteen paneelin yläpuolella on
näyttö. Siitä nähdään lämmitys- ja ilmastointi-
laitteeseen tehdyt säädöt.

Henkilökohtaiset säädöt
Lämmitys- ja ilmastointilaitteessa voidaan
säätää kahta toimintoa:

• Puhaltimen nopeus AUTO -asennossa
(vain ECC :llä varustetut autot).

• Sisäilman ajastimella ohjattu kierrätys.
Tietoja asetusten tekemisestä, katsokaa
s. 63.
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ellinen lämpötila

ittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tunte-
sta, jonka ilman virtausnopeus, ilman-
teus, auringon säteily yms. olosuhteet
on sisällä ja sen ulkopuolella saavat
an.

turien sijainti:
Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi on lämmi-
tyslaitteen paneelin takana.
OM! Älkää peittäkö tai tukkiko antureita
tteilla tai esineillä.

ulasit ja kattoluukku
a ilmastointi toimisi tyydyttävästi, sivuik-
at ja mahdollinen kattoluukku on pidettävä
ni.

hdyttäminen
dellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointi-
stelmän toiminta lakkaa tilapäisesti.

tte havaita tällöin lämpötilan hetkellisen
sun.

letusaukot hattuhyllyssä
ää tukkiko hattuhyllyssä olevia tavaratilan
letusaukkoja asettamalla niiden päälle
tteita tai muita esineitä.

Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Se on
normaalia.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

. Uudelleenkierrätys
Sisäilman kierrätys estää
huonon ilman, pakokaasujen
jne. pääsyn sisätiloihin.
Matkustamossa olevaa ilmaa
kierrätetään. Autoon ei
tällöin imeydy ulkoilmaa.

isäilman kierrätyksellä (yhdessä ilmastointi-
itteen kanssa) matkustamo jäähtyy
opeammin lämpimällä säällä. Jos ilmaa
ierrätetään autossa liian kauan, saattaa
sien sisäpinnoille muodostua huurretta.

jastin
jastintoiminnolla (kun uudelleenkierrätys on
alittu) vähennetään jään ja huurun sekä
uonon ilman muodostumisen vaaraa.
sisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC

jauspaneeli
Puhallin
Sisäilman kierrätys
Huurteenpoisto
Ilmanjako
AC - päällä/poissa
Sähkölämmitteinen vasen etuistuin
Sähkölämmitteinen oikea etuistuin
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähköläm-
mitteiset ulkotaustapeilit
Lämpötila

Toiminnot
1. Puhallin

Lisätkää tai vähentäkää
puhaltimen nopeutta
säädintä kääntämällä.

Jos säädin on kierretty vasta-
päivään ja puhaltimen
ilmaisu näytössä sammunut,

puhallin ja ilmastointi on kytketty pois päältä.
Näytössä näkyvät puhaltimen symboli ja OFF.
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iminnon olevan aktivoituna. Taustapeilien
mmitys kytketään automaattisesti pois
. 6 minuutin kuluttua ja takalasin lämmitys
. 12 minuutin kuluttua.

. Lämpötila
Valitkaa jäähdytys tai
lämmitys sekä kuljettajan
että matkustajan puolelle.
sokaa osaa Henkilökohtaiset säädöt,
63, toiminnon aktivoimiseksi/passivoimi-

si. Kun valitaan ohjelma Huurteenpoisto
sisäilman uudelleenkierrätys kytkeytyy

s.

uurteenpoisto
Huurteenpoistoa käytetään
huurun ja jään nopeaan
poistamiseen tuulilasista ja
sivulaseista.

Ilma virtaa laseihin suurella nopeudella.
Huurteenpoistokatkaisimen merkkivalo
palaa, kun toiminto on kytkettynä. Ilmas-
tointia ohjataan niin, että kosteuden
poisto on suurimmillaan.
Ilmaa ei kierrätetä uudelleen.
lmanjako

Ilmanjakopainikkeita paina-
malla ilmavirta jaetaan
halutulla tavalla laseihin,
matkustamoon ja lattialle.

Lämmityslaitteen paneelin
yläpuolella olevassa

tössä näkyvä symboli ja kussakin painik-
ssa palava merkkivalo näyttävät valitun
innon.

sokaa taulukkoa s. 73.

5. AC - päällä/poissa
ON: Ilmastointi kytkettynä.
OFF: Ilmastointi poiskyt-
ketty. Jos huurteenpoisto (3)
on aktivoitu, ilmastointi on
aina kytkettynä.

6 ja 7. Sähkölämmitteiset etuistuimet
(valinnaisvaruste tietyillä
markkina-alueilla)

–Korkeampi lämpö
Yksi painikkeen painallus,
molemmat diodit palavat.
–Matalampi lämpö

Kaksi painikkeen painallusta, yksi diodi
palaa.

– Lämmitys suljettu
Kolme painikkeen painallusta, kumpikaan
diodi ei pala.

8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit

Lämmitystä käytetään
huurun ja jään poistamiseen
takalasista ja ulkotaustapei-
leistä.

Takalasin ja taustapeilien
lämmitys käynnistetään

samanaikaisesti painamalla kerran katkai-
sinta. Katkaisimen merkkivalo ilmoittaa

to
lä
n
n
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Oh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

. Puhallin
Puhaltimen nopeutta
lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos
valitaan AUTO, puhaltimen
nopeus säätyy automaatti-
sesti. Aikaisemmin säädetty

uhaltimen nopeus kytkeytyy pois.

UOM! Jos säädin on kierretty vastapäivään
puhaltimen ilmaisu näytössä sammunut,

uhallin ja ilmastointi on kytketty pois päältä.
äytössä näkyvät puhaltimen symboli ja OFF.
ektronisesti ohjattu lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC (valinnais

jauspaneeli
Auto
Puhallin
Sisäilman kierrätys/Ilmanlaatujärjestelmä
Huurteenpoisto
Ilmanjako
AC - päällä/poissa (ON/OFF)
Sähkölämmitteinen vasen etuistuin
Sähkölämmitteinen oikea etuistuin
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähköläm-
mitteiset ulkotaustapeilit
Lämpötila

Toiminnot
1. Auto

AUTO -toiminto säätelee
ilmastointia automaattisesti
niin, että valittu lämpötila
saavutetaan. Automatiikka
ohjaa lämmitystä, ilmas-
tointia, puhaltimen nopeutta,

uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa. Jos yksi tai
useampia toimintoja valitaan käsin, muita
toimintoja säädetään yhä automaattisesti.
AUTO-painiketta painamalla kytketään kaikki
manuaaliset säädöt pois. Näytössä esitetään
AUTOM. ILMAST.
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. Huurteenpoisto
Huurteenpoistoa käytetään
huurun ja jään nopeaan
poistamiseen tuulilasista ja
sivulaseista. Ilma virtaa
laseihin suurella nopeudella.
Huurteenpoistokatkaisimen

iodi palaa, kun toiminto on kytkettynä. Ilmas-
intia ohjataan niin, että ilman kosteuden-
oisto on suurimmillaan. Sisäilmaa ei
ierrätetä.

. Ilmanjako
Ilmanjakopainikkeita paina-
malla ilmavirta jaetaan
halutulla tavalla laseihin,
matkustamoon ja lattialle.

Lämmityslaitteen paneelin
yläpuolella olevassa

äytössä näkyvä symboli ja kussakin painik-
eessa palava merkkivalo näyttävät valitun
iminnon.

atsokaa taulukkoa s. 73.

. AC — Päällä/Pois (ON/OFF)
Kun ON -merkkivalo palaa,
järjestelmän automatiikka
ohjaa ilmastointia. Näin
tuloilma jäähtyy ja siitä
poistuu riittävästi kosteutta.
Kun OFF -merkkivalo palaa,

astointi on aina poiskytkettynä. Muita
udelleenkierrätys
Toiminto valitaan, kun
halutaan estää huonon
ilman, pakokaasujen jne.
pääsy matkustamoon.
Matkustamossa olevaa ilmaa
kierrätetään, ts. autoon ei

ydy ulkoilmaa, kun tämä toiminto on
ivoituna. Jos ilmaa kierrätetään autossa

kauan, saattaa lasien sisäpinnoille
odostua huurretta.

stin
stintoiminnolla (kun uudelleenkierrätys on
ttu) vähennetään jään ja huurun sekä
non ilman muodostumisen vaaraa.

minnon aktivointi/passivointi, ks. Henkilö-
taiset säädöt, s. 63.

OM! Huurteenpoiston (4) valinta kytkee
sisäilman kierrätyksen pois.

lmanlaatujärjestelmä
linnaisvaruste)

(sama katkaisin kuin
sisäilman kierrätys)

Ilmanlaatujärjestelmässä on
monitoimisuodatin ja anturi.
Monitoimisuodatin vähentää
kaasuja ja hiukkasia matkus-

oon tulevasta ilmasta. Kun anturi
nistaa saastuneen ulkoilman, ilmanotto
etaan ja sisäilmaa kierrätetään matkusta-

mossa. Kun ilmanlaadun anturi on kytkettynä,
katkaisimen vihreä merkkivalo (A) palaa.

Ilmanlaadun anturin aktivointi:
• Aktivoikaa ilmanlaadun anturi painamalla

katkaisinta AUTO (1) (normaali asetus).
Tai:

Vaihtakaa kolmen toiminnon välillä painamalla
toistuvasti sisäilman kierrätyksen katkaisinta.

• Ilmanlaadun anturi on kytkettynä -
merkkivalo (A) palaa.

• Sisäilman kierrätys ei ole kytkettynä, jollei
sitä tarvita jäähdytykseen lämpimällä
säällä - merkkivalot eivät pala.

• Sisäilman kierrätys on kytkettynä -
merkkivalo (M) palaa.

Huomioitavaa
• Pitäkää ilmanlaadun anturi pääsääntöi-

sesti aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä sisäilman kierrätys on rajoi-

tettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos lasit huurtuvat, ilmanlaadun anturi on

syytä kytkeä pois.
• Lasien huurtuessa kannattaa käyttää tuuli-

lasin, sivulasien ja takalasin huurteenpois-
totoimintoja.
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ektronisesti ohjattu lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC (valinnais

intoja ohjataan edelleen automaattisesti.
valitaan huurteenpoisto (4), ilmastointia

ataan niin, että ilman kosteudenpoisto on
rimmillaan.

8. Sähkölämmitteiset etuistuimet
(valinnaisvaruste tietyillä
markkina-alueilla)

Etuistuimen lämmitys
kytketään näin:

Korkeampi lämpö:
Yksi painikkeen painallus, molemmat
diodit palavat.
Matalampi lämpö:
Kaksi painikkeen painallusta - yksi diodi
palaa.
Lämmitys suljettu:
Kolme painikkeen painallusta - kumpikaan
diodi ei pala.
ähkölämmitteinen takalasi ja

otaustapeilit
Lämmitystä käytetään
huurun ja jään poistamiseen
takalasista ja ulkotaustapei-
leistä.

Takalasin ja taustapeilien
lämmitys käynnistetään

anaikaisestipainamalla katkaisinta kerran.
kaisimen valodiodi ilmoittaa toiminnon

olevan aktivoituna. Taustapeilien lämmitys
kytketään automaattisesti pois n. 6 minuutin
kuluttua ja takalasin lämmitys n. 12 minuutin
kuluttua.

10. Lämpötilanvalitsin
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan
säätää erikseen.

Katkaisimen yksi painallus
aktivoi vain yhden puolen.
Toinen painallus aktivoi

toisen puolen. Kolmas painallus aktivoi
molemmat puolet.

Aktivoitu puoli ilmaistaan katkaisimen merkki-
valolla sekä lämmityslaitteen paneelin yläpuo-
lella olevassa näytössä.

Kun auto käynnistetään, viimeksi tehty asetus
on aktivoituna.

HUOM! Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida
nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi
lämpötila kuin halutaan.
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Ilm

Ilm
jako Tarkoitus:

llus lattialle ja
in. Jonkin verran
lusta kojelaudan
vaihtosuuttimista.

Kun haluatte miellyt-
tävän ilman ja hyvän
huurteenpoiston
kylmällä tai kostealla
säällä.

llus lattialle ja
udan ilmanvaihto-
mista.

Aurinkoisella säällä,
kun ulkona on viileää.

llus lattialle. Jonkin
puhallusta

udan ilmanvaihto-
mista ja laseihin.

Kun haluatte
lämmittää jalkoja.

llus laseihin,
udan ilmanvaihto-
mista ja lattialle.

Kun haluatte
viileämpää jalkatilaan
tai lämpimämpää
yläosaan kylmällä
säällä tai lämpimällä,
kuivalla säällä.
anjako

anjako
Ilmanjako Tarkoitus: Ilman
Puhallus laseihin. Jonkin
verran puhallusta ilman-
vaihtosuuttimista.
Sisäilmaa ei kierrätetä.
Ilmastointi on aina
kytkettynä.

Kun haluatte poistaa
jään ja huurun
nopeasti.

Puha
laseih
puhal
ilman

Puhallus tuulilasiin ja
sivulaseihin. Jonkin
verran puhallusta ilman-
vaihtosuuttimista.

Kun haluatte välttää
huurtumisen ja jääty-
misen kylmällä ja
kostealla säällä. (Ei
liian pieni puhallin-
nopeus.)

Puha
kojela
suutti

Puhallus laseihin ja
kojelaudan ilmanvaihto-
suuttimista.

Kun haluatte hyvän
mukavuuden lämpi-
mällä ja kuivalla
säällä.

Puha
verran
kojela
suutti

Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.

Kun haluatte hyvän
jäähdytyksen lämpi-
mällä säällä.

Puha
kojela
suutti
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VAROITUS!
Auton on oltava ulkona, kun käytetään
bensiini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.
lttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin (valinnaisvaruste)

istä lämmittimestä
äköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa,
STIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla
oitetaan tässä sitä, että auto on valmiiksi
mitetty. Auton elektroniikka laskee itse
mityksen alkamisajan vallitsevan ulkoläm-
ilan mukaan. Jos ulkolämpötila on yli
°C, lämmitystä ei tapahdu. Kun lämpötila
–10 °C tai alhaisempi, pysäköintilämmit-
en pisin toiminta-aika on 60 minuuttia.

V

VAROITUS!
uton on oltava ulkona, kun käytetään
nsiini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.

VAROITUS!
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkausta. Pakokaasut
voivat sytyttää maahan valuneen poltto-
aineen.
Tarkastakaa mittariston näytöstä, että
lämmitin on pois päältä. (Pysäköintilämmit-
timen toimiessa mittariston näytössä on
teksti PNESTELÄM ON.)
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Painamalla keveästi RESET pääsette
minuuttiasetukseen.
Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne
minuutti.
Vahvistakaa asetus painamalla keveästi
RESET.
Aktivoikaa ajastin painamalla RESET. Kun
AJASTIN 1 on asetettu, voitte ohjelmoida
toisen käynnistysajan toiminnolla
AJASTIN 2 siirtymällä siihen säätöpyö-
rällä. Vaihtoehtoinen käynnistysaika ohjel-
moidaan samalla tavalla kuin toiminnossa
AJASTIN 1.
mmittimen aktivointi
Syöttäkää kellonaika, jolloin autoa on
tarkoitus käyttää. Asettakaa tunnit ja
minuutit painamalla RESET (C).
Painakaa RESET -painiketta, kunnes
ajastin aktivoituu.

säköinti mäkeen
auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
lan tulee olla alamäen puolella, jotta
ttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen
isi häiriöittä.

mmittimen välitön käynnistys
Valitkaa säätöpyörällä (B) SUORAKÄYN-
NISTYS.
Painamalla RESET (C) pääsette vaihtoeh-
toihin Päällä tai Pois.
Valitkaa Päällä. Lämmitin on nyt
aktivoituna 60 minuuttia. Matkustamon
lämmitys alkaa, kun moottorin jäähdytys-
nesteen lämpötila on saavuttanut arvon
30 °C.

mmittimen välitön
iskytkeminen
Valitkaa säätöpyörällä (B) SUORAKÄYN-
NISTYS.
Painamalla RESET (C) pääsette vaihtoeh-
toihin Päällä tai Pois.
Valitkaa Pois.

HUOM! Auto voidaan käynnistä ja ajaa
pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.

Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoai-
netta on liian vähän, pysäköintilämmitin
kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Infonäy-
tössä esitetään viesti. Vahvistakaa viesti
painamalla READ-painiketta (A).

Ajastintoimintojen 1 ja 2 asetus
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjel-
moida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.

– Siirtykää säätöpyörällä kohtaan AJASTIN.
– Painamalla keveästi RESET pääsette

vilkkuvaan tuntiasetukseen.
– Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne tunti.

–

–

–

–

Tärkeää!
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistyson-
gelmiin. Jotta generaattori ehtisi tuottaa
yhtä paljon energiaa kuin lämmityslaite
akusta kuluttaa, pitää lämmitintä säännölli-
sesti käytettäessä autolla ajaa vähintään
yhtä pitkä aika kuin lämmitintä käytetään.
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lttoainekäyttöinen lämmitin (valinnaisvaruste)

ytön viesti
asetukset AJASTIN 1, AJASTIN 2 ja
rakäynnistys aktivoidaan, mittaristossa

aa info-symboli ja näytössä näkyy selittävä
sti. Näytössä näkyy myös, kumpi ajastin on
iivinen, kun kuljettaja ottaa avaimen virtalu-
ta poistuakseen autosta.

llo/ajastin
kello asetetaan uudelleen aikaan lämmit-

en ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
tinajat nollataan.

älämmitin (diesel)
tyt maat)

mällä säällä voidaan tarvita lisälämmit-
en antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
pötilan saavuttamiseksi matkustamossa.

lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lämpöä tarvitaan, jos moottori on
nnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun
a lämpötila on saavutettu tai moottori
mutetaan.
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1.

2.

3.

4.

tuistuimen selkänojan
allistaminen eteen
tumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
allistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
arten.

Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan
asentoon 90 astetta.
Nostakaa selkänojan takasivulla olevia
salpoja ja kallistakaa selkänoja samalla
eteen.
uistuimet

uma-asento
jettajan ja matkustajan istuimet voidaan
tää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.

Eteen-/taaksepäin: nostakaa kahvaa ja
säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään
ja polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen,
että istuin on lukkiutunut.
Istuintyynyn etureunan nosto/lasku:
pumpatkaa ylös/alas (valinnaisvaruste
matkustajan puolella).
Istuimen nosto/lasku: pumpatkaa ylös/
alas (valinnaisvaruste matkustajan
puolella).
Muuttakaa ristiselän tukea (valinnaisva-
ruste matkustajan puolella) säätöpyörää
kääntämällä.

5. Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää
säätöpyörää.

6. Sähkökäyttöisen istuimen ohjauspaneeli
(valinnaisvaruste).

Säätimiä (2) ja (3) ei ole kaikissa istuinmal-
leissa.

E
k
E
k
v

–
–

–

VAROITUS!
Säätäkää kuljettajan istuimen asento
ennen ajoon lähtöä, ei koskaan ajon
aikana.
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
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pahtuu, katkaiskaa virta, (asento 0) ja
dottakaa n. 20 sekuntia, ennen kuin
äädätte istuinta uudelleen.

ätäpysäytys
s istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
takin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.

VAROITUS!
Varmistakaa, ettei istuimen edessä, takana
eikä alla ole mitään esineitä säädön
aikana.
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkusta-
jista voi jäädä puristuksiin.
Ehkäiskää puristumisvaara estämällä
lapsia leikkimästä katkaisimilla.
hkökäyttöinen istuin

linnaisvaruste)
mistelut
imen säätö tehdään normaalisti, kun virta-
in on asennossa I tai II. Säädön voi tehdä
s 10 minuutin kuluessa siitä, kun oven

tus on avattu avaimella tai kauko-ohjai-
lla. Jos ovi on suljettu, ja virta-avainta ei ole
ä työnnetty virtalukkoon tai se on virtalu-
sa asennossa 0, säätö voidaan tehdä
sekunnin kuluessa oven sulkemisesta.

uko-ohjaimen muistitoiminto
ko-ohjain, jolla auton lukot avataan,
ntaa tiedot muutetuista istuimen asetuk-
a. Kun auton lukot avataan seuraavan
ran samalla kauko-ohjaimella ja ovi avataan

kahden minuutin sisällä, kuljettajan istuin
säätyy tallennettuun asentoon.

Muistitoiminnolla varustettu istuin
(valinnaisvaruste)
1. Istuimen säätö, ohjelma 1
2. Istuimen säätö, ohjelma 2
3. Istuimen säätö, ohjelma 3
4. Istuimen säädön tallennus
Kolme asentoa voidaan tallentaa. Kun olette
säätänyt istuimen, pitäkää M-painiketta (4)
painettuna ja painakaa samalla painiketta (1).
Muistinäppäimillä (2) ja (3) voidaan tallentaa
kaksi muuta istuimen asentoa.

Muistissa olevan asennon
hakeminen
Pitäkää muistipainiketta (1), (2) tai (3)
painettuna, kunnes istuin pysähtyy. Jos
painettu painike vapautetaan, säätöliike
keskeytyy turvallisuussyistä heti.

Istuimen säätö
Istuimen sivussa olevilla katkaisimilla (5), (6)
ja (7) voidaan suorittaa seuraavat säädöt:

5. Selkänojan kaltevuus
6. Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
7. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Vain yhtä sähkömoottoria voidaan käyttää
kerrallaan. Sähkökäyttöisissä etuistuimissa
on ylikuormitussuoja, joka laukeaa jonkin
estäessä istuinta liikkumasta. Jos näin

ta
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akaistuimen valaistus
alot sytytetään ja sammutetaan painamalla
astaavaa katkaisinta. Valaistus sammuu
utomaattisesti kymmenen minuutin kuluttua
oottorin pysäyttämisestä.
tkustamon valaistus

istuimen valaistus
Valaistus, vasen puoli
Katkaisin
Valaistus, oikea puoli

tkustamon etuosan valaistusta säädetään
tokonsolin painikkeilla.

o matkustamon valaistukselle voi valita
e tilaa katkaisimella (2):

Pois — oikea puoli painettuna, matkus-
tamon valaistus on sammutettu.
Keskiasento — matkustamon valaistus
syttyy, kun ovi avataan, ja sammuu, kun
ovi suljetaan. Kirkkaudensäätötoiminto on
aktiivinen.

• Päällä — vasen puoli painettuna, matkus-
tamon valaistus on sytytetty.

Valaistusautomatiikka
Matkustamon valaistus syttyy ja sammuu
automaattisesti, kun katkaisin (2), ks. kuva, on
keskiasennossa.

Valaistus syttyy ja palaa 30 sekuntia, kun:

• auton lukitus avataan ulkopuolelta
avaimella tai kauko-ohjaimella

• moottori on pysäytetty ja virta-avain
käännetty asentoon 0.

Valaistus syttyy ja palaa viisi minuuttia, kun:

• jokin ovista on auki
• valaistusta ei ole sammutettu.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:

• moottori käynnistyy
• auto lukitaan ulkopuolelta avaimella tai

kauko-ohjaimella.
Matkustamon valaistus sammuu automaatti-
sesti viiden minuutin kuluttua moottorin
pysäyttämisestä. Matkustamon valaistuksen
voi sytyttää tai sammuttaa 30 minuutin
kuluessa avaimen kääntämisestä asentoon 0
painamalla lyhyesti painiketta 2. Ohjelmoituja
aikoja voidaan muuttaa luvun Henkilökoh-
taiset säädöt ohjeiden mukaisesti, katsokaa
s. 59.
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o syttyy automaattisesti, kun kansi
tetaan ylös.

. Valinnaisvaruste tietyillä markkina-
alueilla.
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Säilytystasku (myös etuistuintyynyjen
etureunassa).
Lokero ovipaneelissa.
Kortinpidin.
Käsinekotelo.
Paperikori (lisävaruste).
Säilytyslokero ja mukinpitimet.
Säilytyslokero ja mukinpitimet.

Käsinekotelo
Täällä voidaan säilyttää esim. auton käyttöoh-
jekirjaa ja karttoja. Myös kolikoille, kynille ja
bensiinikorteille on pitimet. Käsinekotelo
voidaan lukita manuaalisesti kauko-ohjaimen
irrotettavalla avaimella. Lisätietoja avaimesta
löytyy sivulta 88.

Lattiamatot (valinnaisvaruste)
Volvo tarjoaa erityisesti Teidän autoanne
varten valmistettuja lattiamattoja. Ne pitää
kiinnittää kunnolla lattian pidikkeisiin, jotta ne
eivät liukuisi ja jäisi puristuksiin kuljettajan
paikalla polkimien viereen ja alle.

ärkeää!
aperikoria (5) ei saa asentaa, jos
helimen luuri on asennettu keskikon-
lin oikealle sivulle.

VAROITUS!
uolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai
inavia esineitä kuljeteta sellaisella

valla, että ne voivat aiheuttaa henkilöva-
nkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
iinnittäkää aina isot ja painavat esineet
rvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
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akaistuimen selkänojan
ääntäminen alas
akaistuimen selkänojat voidaan kääntää
teenpäin yhdessä tai erikseen pitkien
varoiden kuljetuksen helpottamiseksi.
urvavyöhihna pitää ripustaa autoonnousu-
ahvan koukkuun, jotta se ei vaurioituisi eikä
isi puristuksiin, kun selkänojat käännetään
las tai ylös.

Ripustakaa turvavyöhihna ennen
selkänojien kääntämistä alas tai ylös.
Nostakaa istuintyynyn takareunasta (1)
istuintyynyjen kääntämiseksi eteen.
kaistuin

kaistuimen keskipaikan
katuki

kki niskatuet säädetään korkeussuun-
sa matkustajan pituuden mukaan.
katuen yläreuna säädetään pään takaosan
kelle. Työntäkää niskatukea ylöspäin
een mukaan. Niskatuen saamiseksi

aisin alas pitää painaa oikean putken luona
vaa nuppia samanaikaisesti, kun niska-
ea painetaan alas.

katuen irrottamiseksi kokonaan pitää
an putken luona olevaa nuppia painaa
anaikaisesti, kun niskatuki vedetään irti.
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Tärkeää!
Niskatuet voivat vaurioitua, ellei niitä
poisteta kokonaan ennen kuormausta.
Myös keskiniskatuki pitää poistaa
painavaa kuormaa kuljetettaessa.
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känojien kääntäminen
Vapauttakaa selkänoja vetämällä
lukitussalpa (2) ylös ja eteen. Salvan
punainen merkki ilmaisee, että selkänoja
ei ole enää lukittu.
Kallistakaa selkänojat (3) eteenpäin puoli-
väliin ja irrottakaa reunapaikkojen
niskatuet. Keskipaikan niskatuki painetaan
ala-asentoon tai irrotetaan.
Asettakaa niskatuet eteen käännettyjen
istuintyynyjen alasivulla oleviin
muoviholkkeihin (4).
OM! Kun selkänoja on käännetty takaisin,
ainen merkki ei saa enää olla näkyvissä.
se näkyy edelleen, selkänoja ei ole lukkiu-

ut.

VAROITUS!
Muistakaa vapauttaa turvavyöhihna, kun
selkänojat on käännetty ylös.
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assinpidin (valinnaisvaruste)
assinpidin pitää ostoskassit paikallaan ja
stää niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen
varatilaan.

Avatkaa tavaratilassa oleva luukku.
Kiinnittäkää kassit kiinnityshihnalla.
varatila

ormankiinnityssilmukat
aratilan kuormankiinnityssilmukoita
tetään kiinnityshihnojen tai verkon kiinni-
een.

Sähköliitäntä tavaratilassa
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
sähköliitäntää. Se toimii riippumatta siitä,
onko virta kytkettynä vai ei. Jos virta
katkaistaan ja liittimeen on kytketty yli 0,1 A:n
kuluttaja, mittariston näyttöön tulee varoitus-
viesti. Älkää käyttäkö sähköliitäntää virta
katkaistuna. Akku saattaa purkautua.
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. Takaluukku — Painikkeen yksi painallus
avaa vain takaluukun lukon.

. Paniikkitoiminto — Käytetään hätätapa-
uksessa ympäristön huomion kiinnittämi-
seksi. Jos punaista painiketta pidetään
painettuna vähintään kolme sekuntia tai
sitä painetaan kaksi kertaa kolmen
sekunnin kuluessa, suuntavalot ja
äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan
kytkeä pois päältä samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään viisi
sekuntia. Muussa tapauksessa se
kytkeytyy pois 30 sekunnin kuluttua.

vain
oiminto on tarkoitettu käytettäväksi, kun auto
tetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan.
auko-ohjain luovutetaan ilman irrallista
vainta, jonka omistaja pitää itsellään.

auko-ohjaimen irrotettavalla avaimella
oidaan pääsy käsinekoteloon ja tavaratilaan

ulkea1. Tämä tarkoittaa, että kauko-ohjai-
ella voidaan vain avata ovet ja ajaa autoa.

Tärkeää!
Kauko-ohjaimen kapea osa on erittäin
herkkä, koska prosessori on siellä. Autoa
ei voi käynnistää, jos prosessori tuhoutuu.

1. Vain tietyt markkina-alueet
aimella varustettu kauko-ohjain

uko-ohjain
on mukana toimitetaan kaksi kauko-
ainta. Ne toimivat myös virta-avaimina.
ko-ohjaimissa on irrotettavat metalliset
imet kuljettajanoven ja käsinekotelon
kaaniseen lukitsemiseen/lukituksen
ukseen. Avainten mukana toimitetussa
lisessä laatassa on niiden koodit. Säilyt-
ää laatta turvallisessa paikassa. Viekää
ta Volvon tekniseen palveluun, kun tilaatte
ia avaimia. Autoon voidaan ohjelmoida
ntään kuusi kauko-ohjainta/avainta.

uko-ohjaimen kadottaminen
toinen kauko-ohjain katoaa, toinen pitää
ä Volvon tekniseen palveluun. Varkaude-
ton vuoksi kadonneen kauko-ohjaimen
di on poistettava järjestelmästä.

ktroninen
ynnistyksenesto
ko-ohjaimissa on koodatut sirut. Koodin
ä olla yhteensopiva virtalukon lukijan

staanottimen) kanssa. Auto voidaan
nnistää vain kauko-ohjaimella, jossa on
a koodi.

Kauko-ohjaintoiminnot
1. Lukitseminen — Lukitsee kaikki ovet ja

takaluukun. Pitkä painallus sulkee myös
sivulasit ja mahd. kattoluukun.

2. Lukituksen avaus — Avaa kaikkien ovien
ja takaluukun lukot. Pitkä painallus avaa
myös sivulasit.

3. Turvavalaistus — Tehkää näin lähestyes-
sänne autoa:
Painakaa kauko-ohjaimen keltaista paini-
ketta, niin sisävalot, sivu-/seisontavalot,
rekisterikilven valo ja taustapeilien valot
(valinnaisvaruste) syttyvät. Valot
sammuvat automaattisesti 30, 60 tai
90 sekunnin kuluttua. Halutun ajan
asettaminen, ks. s. 64.
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ikko paristo
uko-ohjaimessa
n pariston varaus lähestyy tilaa, jossa
itteeton toiminta ei enää ole varmaa, syttyy
symboli ja näyttöön tulee teksti

UK.OHJ PARISTO HUONO VARAUS.
aimen irrotus
akaa avain kauko-ohjaimesta:

Työntäkää jousikuormitteinen salpa (1)
sivuun ja vetäkää avain (2) samalla ulos.

aimen takaisinasetus
udattakaa varovaisuutta asettaessanne
inta takaisin kauko-ohjaimeen.

Pitäkää kauko-ohjainta terävä pää alaspäin
ja pudottakaa avain uraansa.
Painakaa avain keveästi lukittuun
asentoon. Kuuluu naksahdus.

1. Lukituskohdat, kauko-ohjaus
2. Lukituskohdat, avain

Huoltolukitus1

Käsinekotelon lukitseminen: Kääntäkää
avaimella 90 astetta myötäpäivään.

Huoltolukitus: Kääntäkää avaimella
180 astetta myötäpäivään. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että takaluukku lukitaan kauko-
ohjaimella avaamiselta (ilmoitus esitetään
infonäytössä).
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1. Vain tietyt markkina-alueet
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aimella varustettu kauko-ohjain

uko-ohjaimen pariston vaihto
lukot eivät toistuvasti reagoi kauko-

aimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä,
isto pitää vaihtaa (tyyppi CR 2032, 3 V).

Vetäkää avain ulos.
Asettakaa kauko-ohjain painikkeet
alaspäin ja irrottakaa ruuvi (1) pienellä
ruuvitaltalla.
Nostakaa kansi pois.
Katsokaa tarkoin kannen sisäpuolelta,
kummin päin pariston + ja –puoli
asennetaan.
Taivuttakaa pois (2) ja vaihtakaa paristo.
Välttäkää koskemasta paristoon ja sen
kosketuspintoihin sormin.

– Asettakaa kansi paikalleen ja kiinnittäkää
se ruuvilla.

– Painakaa avain takaisin paikalleen.
Huolehtikaa käytetyn pariston hävittämisestä
ympäristöystävällisellä tavalla.
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un kauko-ohjain on tuotu takaisin autoon,
aroitusilmoitus ja äänimuistutus häviävät,
un jokin seuraavista on tehty:

ovi on avattu ja suljettu
käynnistysnuppi on käännetty asentoon I
READ-painiketta on painettu.

lkää jättäkö kauko-ohjainta autoon
s keyless-toiminnolla varustettu kauko-

hjain on unohtunut autoon, sen aktivointi
oistetaan, kun auto lukitaan. Kukaan sivul-
en ei tällöin voi avata ovea. Mutta jos

utoon murtaudutaan, kauko-ohjain voidaan
ytää ja aktivoida jälleen käyttöön.
yless drive (valinnaisvaruste)

aimeton lukko- ja
ynnistysjärjestelmä
less drive -järjestelmällä auton lukitse-
en voidaan avata ja autolla voidaan ajaa
n avainta. Vain kauko-ohjain on pidettävä

kana taskussa tai laukussa.

estelmän avulla auto on helpompi avata,
esim. kädet ovat varattuina kauppakassien
sten vuoksi. Kauko-ohjainta ei tarvitse
a esiin tai etsiä.

on molemmissa kauko-ohjaimissa on
less-toiminto. Niitä voidaan tilata
ampia. Järjestelmä pystyy hallitsemaan
tta keyless-toiminnolla varustettua kauko-
ainta.

Kauko-ohjain enintään 1,5 metrin
etäisyydellä autosta
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
kauko-ohjaimen oltava enintään n. 1,5 metrin
etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluu-
kusta. Kuvan harmaat alueet kuvaavat järjes-
telmän antennien kantavuusaluetta.

Jos autosta poistutaan keyless-toiminnolla
varustettu kauko-ohjain mukana, mittariston
näyttöön tulee varoitusviesti ja samalla kuuluu
äänimerkki. Varoitusviesti häviää, kun kauko-
ohjain tuodaan takaisin autoon tai käynnistys-
nuppi käännetään asentoon I. Varoitus
annetaan vain käynnistysnupin ollessa
asennoissa 1 tai 2, sen jälkeen kun ovi on
avattu ja suljettu.
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aikkien ovien ja takaluukun on oltava suljet-
ina, kun lukituspainiketta painetaan.
uussa tapauksessa ne eivät lukkiudu.

un auto lukitaan, ovien sisäpuolella olevat
kkonupit painuvat alas normaalilla tavalla.

eyless driven henkilökohtaiset
setukset
eyless-toiminnot voidaan sovittaa henkilö-
ohtaisten toivomusten mukaan. Tarkemmat
edot henkilökohtaisista asetuksista,
s. s. 64.
yless drive (valinnaisvaruste)

uko-ohjaimen toimintahäiriöt
kömagneettiset suojaukset ja kentät
at häiritä keyless-toimintoa. Häiriöiden
tämiseksi:

ää asettako kauko-ohjainta kännykän tai
talliesineiden läheisyyteen eikä esim.
tallilaukkuun.

häiriöitä kuitenkin tulee, käyttäkää kauko-
ainta ja avainta normaalilla tavalla.
s. 88.

Lukituksen avaaminen
Avatkaa auton lukitus:

– avaamalla jokin ovi kahvasta tai takaluukku
painiketta painamalla.

Sähkökäyttöinen istuin
(valinnaisvaruste) — kauko-ohjaimen
muistitoiminto
Jos usealla autoon tulevalla henkilöllä on
mukanaan keyless-toiminnolla varustettu
kauko-ohjain, kuljettajan istuin säädetään
ensimmäiseksi oven avanneen asentoon.

Lukitseminen
Lukitkaa ovet ja takaluukku:

– painamalla sisään yhden ovenkahvan
lukituspainike.
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ertaa avauskahvasta ovien lukot ja ovet
oidaan avata sisältä.

M
ta
kitseminen ja lukituksen avaaminen

kitseminen/lukituksen
aaminen auton ulkopuolelta
ko-ohjaimella voidaan lukita/avata saman-
isesti auton kaikkien ovien ja takaluukun
t. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata

llisella avaimella.

tomaattinen uudelleenlukitus
mitään ovea tai takaluukkua ei avata
den minuutin sisällä lukituksen avaami-
ta, kaikki ovet lukkiutuvat automaattisesti
elleen. Tämä toiminto varmistaa, että auto
ä vahingossa lukitsematta. Hälyttimellä

ustetut autot, katsokaa s. 97.

kaluukun avaaminen
utessanne avata vain takaluukun lukon
kää näin:

Painakaa kauko-ohjaimen takaluukku-
painiketta.
kaikki ovet ovat lukittuina sulkiessanne

aluukun, se jää lukitsematta siihen saakka,
nes auto lukitaan kauko-ohjaimella tai
ltä.

Lukitseminen/lukituksen
avaaminen auton sisältä
Kaikki ovet ja takaluukku voidaan lukita tai
niiden lukitus avata samanaikaisesti
ovenavauskahvan katkaisimella.

Lukituksen avaaminen
– Painakaa lukituspainikkeen yläosaa. Pitkä

painallus avaa myös kaikki sivuikkunat.
Lukitseminen
– Painakaa lukituspainikkeen alaosaa. Pitkä

painallus sulkee myös kaikki ikkunat ja
mahdollisen kattoluukun.

Oven lukkoa ei voida avata vetämällä lukko-
nuppi ylös. Kaikki ovet voidaan kuitenkin lukita
käsin ovien lukkonupeilla. Vetämällä kaksi

k
v

VAROITUS!
uistakaa, että autoon voi jäädä lukkojen
akse, jos se lukitaan ulkopuolelta.
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alpalukitusasennon ja
ahdollisten hälytysanturien

ilapäinen poiskytkeminen
s joku haluaa jäädä autoon ja haluatte

uitenkin lukita ovet ulkopuolelta, voitte
ytkeä salpalukitusasennon pois.

Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon
I tai 0.
Painakaa painiketta 1.

s auto on varustettu hälyttimellä, kytkey-
vät liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,

atsokaa s. 97.

ainikkeen diodi palaa, kunnes auto lukitaan
vaimella tai kauko-ohjaimella. Näytössä on

oitus niin kauan kuin avain on virtalukossa.
un auton virta kytketään seuraavan kerran,
nnistimet kytkeytyvät jälleen toimintaan.

VAROITUS!
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
ensin salpalukitusasentoa pois.
kitseminen ja lukituksen avaaminen

sinekotelon lukitseminen
inekotelon voi lukita/lukituksen avata vain
ko-ohjaimesta irrotettavalla avaimella.

Avatkaa käsinekotelon lukitus (1) kääntä-
mällä avainta neljänneskierros
(90 astetta) vastapäivään. Avaimenreikä
on pystysuorassa, kun lukko on auki.
Lukitkaa (2) käsinekotelo kääntämällä
avainta neljänneskierros (90 astetta)
myötäpäivään. Avaimenreikä on vaaka-
suorassa, kun luukku on lukittu.

1. Tunnistimien kytkeminen pois toimin-
nasta

2. Ei toimintoa

Salpalukitusasento
Salpalukitusasento tarkoittaa, että ovien
ollessa lukittuina niitä ei voida avata auton
sisältä. Se aktivoidaan kauko-ohjaimella.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.

Auton lukitus voidaan avata vain kauko-ohjai-
mella salpalukitusasennossa. Ovet voidaan
avata myös avaimella ulkopuolelta.
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akaikkunannostimien salpa
valinnaisvaruste)
ainakaa katkaisinta kuljettajan ovessa. Mitta-
ston näytössä näkyy viesti.

un sähkötoimiset lapsilukot on aktivoitu,
kaovien ikkunannostimia ei voida käyttää.

apsilukkojen aktivointi:

Kääntäkää virta-avain asentoon I tai II.
Painakaa katkaisinta. Kun katkaisimen
merkkivalo palaa, takaovien ikkunannos-
timet on salvattu.

ittariston näytössä näkyy viesti, kun lapsi-
kot on aktivoitu.

UOM! Autoissa, joissa on sähkötoimiset
psilukot, ei ole käsikäyttöisiä lapsilukkoja.

apsilukot aktivoitu
apsilukkojen aktivointitila ilmaistaan merkki-
alolla ja viestillä mittariston näytössä. Ovia ei
oida avata sisäpuolelta. Ikkunannostimia
oidaan käyttää vain kuljettajan oven sääti-
illä.
psilukot

emman takaoven käsikäyttöinen salpa.

kaovien käsikäyttöinen salpa
paus käsin: Kummankin takaoven
dyssä on lapsilukon salpa, johon pääsee
iksi vain oven ollessa auki. Lapsilukko
ivoidaan ja kytketään pois kiertämällä
aa kauko-ohjaimen avaimella.

Ovia ei voi avata sisäpuolelta.
Ovet voi avata sisäpuolelta.

Takaovien ja -ikkunannostimien sähkökäyt-
töinen salpa.
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VAROITUS!
Pitäkää lukkonupit aina yläasennossa ajon
aikana. Tällöin pelastajat pääsevät
mahdollisen onnettomuuden sattuessa
nopeasti autoon. Takamatkustajat eivät voi
avata ovia sisäpuolelta, jos lapsilukot on
aktivoitu.



VS

Lukot ja hälytin

Hä

Hä
Kun
kaik

Häl

•
•

•

•

•
•

s hälytysjärjestelmä ei toimi oikein, antakaa
altuutetun Volvo-korjaamon tarkastaa auto.

UOM! Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa
älytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
ällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutuseh-
ihin.

älytintoiminnon kytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimen LOCK-
painiketta. Suuntavalojen pitkä vilkkusig-
naali ilmaisee, että hälytin on kytketty ja
kaikki ovet lukittu.

älytintoiminnon
oiskytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-
painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä
vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on
kytketty pois ja kaikkien ovien lukot avattu.
lytin (valinnaisvaruste)

lytinjärjestelmä
hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti
kia hälytintuloja.

ytys laukeaa, kun:

ovi, konepelti tai takaluukku avataan
väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
lukko yritetään rikkoa
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi)
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi)
akkukaapeli irrotetaan
joku yrittää kytkeä sireenin pois.

Hälyttimen merkkivalo
kojelaudassa
Diodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjes-
telmän tilan:

• Diodi sammuksissa - hälytin kytketty pois
toiminnasta.

• Diodi vilkkuu kerran sekunnissa - hälytin
kytkettynä.

• Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen sulke-
misen jälkeen virran kytkemiseen saakka -
hälytys on lauennut.

Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika,
esitetään ilmoitus infonäytössä. Ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
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. Tunnistimine kytkeminen pois toimin-
nasta

. Ei toimintoa

alpalukitusasennon ja
älytysanturien tilapäinen
oiskytkeminen
tta vältettäisiin hälyttimen aktivoituminen

ahingossa esim. laivamatkan aikana, liike- ja
allistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti
ois päältä.

Kääntäkää virta-avain asentoon II ja sitten
takaisin asentoon 0 ja poistakaa avain
lukosta.
Painakaa painiketta (1). Näppäimen
merkkivalo palaa, kunnes auto lukitaan.
lyttimen automaattinen
delleenkytkeytyminen
minto suojaa auton jättämisestä vahin-
sa hälytys kytkettynä pois toiminnasta.

mitään sivuovea tai takaluukkua ole avattu
den minuutin kuluessa hälyttimen sulke-
en jälkeen (ja auton lukitus on avattu
ko-ohjaimella), hälytin kytkeytyy automaat-
sti takaisin toimintaan. Samanaikaisesti
o lukitaan.

uenneen hälytyksen
iskytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-
painiketta.
ttauksena annetaan suuntavalojen kaksi
ttä vilkahdusta.

Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:

• Sireeni soi 30 sekunnin ajan. Sillä on oma
paristo, joka kytkeytyy, jos auton akun
varaus ei riitä tai se kytketään irti.

• Kaikki suuntavalot vilkkuvat viisi minuuttia
tai siihen saakka, kunnes hälytin kytketään
pois.

Kauko-ohjain ei toimi
Jos kauko-ohjain ei jostakin syystä toimi,
hälyttimen voi silti kytkeä pois päältä ja auton
käynnistää seuraavasti:

– Avatkaa kuljettajan ovi avaimella. Hälytin
laukeaa ja sireeni soi.

– Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon.
Hälytin kytkeytyy pois päältä. Hälyttimen
merkkivalo vilkkuu nopeasti, kunnes virta-
avain on käännetty asentoon II.

1
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lytin (valinnaisvaruste)

tössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin
in on virtalukossa (tai 1 minuutti avaimen
stamisen jälkeen).

raavan kerran, kun virta kytketään, tunnis-
et kytkeytyvät takaisin toimintaan.

auto on varustettu salpalukitustilalla, tämä
eytyy samanaikaisesti.

lytinjärjestelmän testaus
tkustamon liikeanturin testaus
Avatkaa kaikki ikkunat.
Aktivoikaa hälytin. Hälyttimen aktivointi
vahvistetaan merkkivalon hitaalla vilkkumi-
sella.
Odottakaa 30 sekuntia.
Testatkaa matkustamon liiketunnistin
nostamalla esim. kassi istuintyynyltä.
Sireenin pitää nyt soida ja kaikkien
suuntavalojen vilkkua.
Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
ien testaus
Aktivoikaa hälytin.
Odottakaa 30 sekuntia.
Avatkaa lukitus avaimella kuljettajan
ovesta.
Avatkaa jokin ovi. Sireenin pitää nyt soida
ja kaikkien suuntavalojen vilkkua.

– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.

Konepellin testaus
– Istukaa autossa ja kytkekää liikeanturi pois

toiminnasta.
– Aktivoikaa hälytin. Jääkää istumaan

autoon ja lukitkaa ovet kauko-ohjaimen
painikkeella.

– Odottakaa 30 sekuntia.
– Avatkaa konepelti kojelaudan alla olevasta

kahvasta. Sireenin pitää nyt soida ja
kaikkien suuntavalojen vilkkua.

– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
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lkää ylikuormittako akkua
uton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
ri tavoin. Välttäkää pitämästä virta-avainta
sennossa II moottorin ollessa pysäytettynä.
äyttäkää sen sijaan asentoa I, kun virtaa
rvitaan vähän. Tavaratilan 12 V -sähköliitän-
ässä on jännite, vaikka avain on poistettu
irtalukosta.

simerkkejä paljon virtaa kuluttavista toimin-
oista:

matkustamon puhallin
tuulilasinpyyhkimet
audiolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
seisontavalot.

uomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
uormittavat sähköjärjestelmää. Älkää
äyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon
irtaa, kun auton moottori ei käy.

s akkujännite on matala, esitetään teksti
äytössä. Energiansäästötoiminto sulkee
etyt toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta
sim. pienentämällä puhaltimen nopeutta ja
ulkemalla äänentoistolaitteen. Ladatkaa
kkua käynnistämällä moottori.
eistä

loudellinen ajo
oudellinen ajo tarkoittaa ennakoivaa ja
meää ajoa sekä ajotavan ja nopeuden
ittamista liikennetilanteeseen.

Käyttäkää moottori lämpimäksi mahdolli-
simman nopeasti.
Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
Kylmä moottori kuluttaa enemmän poltto-
ainetta kuin lämmin.
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdy-
tyksiä ja äkkijarrutuksia.
Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
Poistakaa taakkateline, kun sitä ei tarvita.
Välttäkää ajoa ikkunat auki.

kas tie
joitelkaa liukkaalla ajamista kontrol-
uissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
en auton reaktiot.

ottori ja
hdytysjärjestelmä

yisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
skaalla kuormituksella, moottori ja jäähdy-

ärjestelmä voivat ylikuumentua.

Estäkää jäähdytysjärjestelmän
ylikuumeneminen
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua

pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun

pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat

lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa
säässä.

Estäkää moottorin ylikuumeneminen
• Älkää ajako yli 4 500 r/min käyntinopeu-

della, kun vedätte perävaunua tai asunto-
vaunua mäkisessä maastossa; öljyn
lämpötila saattaa nousta liian korkeaksi.

Avoin takaluukku
Välttäkää ajoa takaluukku auki. Jos kuitenkin
joudutte ajamaan lyhyehkön matkan
takaluukku auki, tehkää näin:

– Sulkekaa kaikki ikkunat.
– Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja

käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeu-
della.
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VAROITUS!
Älkää ajako takaluukku auki. Myrkyllisiä
pakokaasuja voi imeytyä autoon tavaratilan
kautta.



NMN

Käynnistys ja ajo

Po

Kyt
pää

Po
Ava
liss
on
Pol
suo

Su
Pai
nak

Po
Kää
tun
ohi

ensiini

iesel
ieselöljyyn voi alhaisissa lämpötiloissa
5 °C - –40 °C) muodostua parafiiniä, joka

oi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.

Tärkeää!
Älkää lisätkö puhtaanapitolisäaineita
bensiiniin, ellei Volvo ole suositellut sitä.

Tärkeää!
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta
kylmänä vuodenaikana.
lttoaineen täyttö

kekää polttoainekäyttöinen lämmitin pois
ltä ennen tankkausta.

lttoainesäiliön luukun avaus
tkaa polttoainesäiliön luukku valopanee-
a olevalla painikkeella, ks. s. 45. Moottorin
oltava pysäytetty, jotta luukun voi avata.
ttoainesäiliön luukku on oikeassa takaloka-
jassa.

lkeminen
nakaa luukku kiinni, niin että kuuluu
sahdus.

lttoainesäiliön korkki
ntäkää polttoainesäiliön korkkia, kunnes

tuu selvää vastusta. Kääntäkää vastuksen
loppuun asti. Vetäkää korkki pois. Ripus-

takaa korkki polttoainesäiliön luukun sisäpuo-
lelle.

Asettakaa polttoainesäiliön korkki paikalleen
tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes
kuuluu yksi tai useampi selvä naksahdus.

Polttoaineen täyttö
Täyttäkää polttoainetta säiliöön, kunnes
pumpun suutin katkaisee. Liika polttoaine voi
lämpimällä säällä valua yli.

Sivulla 216 ilmoitettua huonolaatuisempaa
polttoainetta ei saa käyttää, koska tämä voi
vaikuttaa haitallisesti moottorin tehoon ja
polttoaineenkulutukseen.

B

D
D
(–
v

VAROITUS!
Maahan valunut polttoaine voi syttyä
pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloitta-
mista.
Älkää koskaan pitäkö päällä olevaa matka-
puhelinta käsillä tankatessanne - soittosig-
naali voi saada kipinän aikaan ja sytyttää
bensiinihöyryt, mikä puolestaan voi
aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
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ormaalia toimintalämpötilaansa. Tämä
rkoittaa, että dieselhiukkassuodattimen
generointia ei tapahdu eikä suodatin
hjene.

un suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia,
sitetään varoitusteksti MOOTTORI VAATII
UOLLON kojelaudassa olevassa näytössä.

uodattimen toiminnan heikkenemisen välttä-
iseksi tulee regenerointi tehdä säännölli-

esti, jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja
ylmässä säässä.

Käynnistäkää suodattimen regenerointi
ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai
moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa
normaalin toimintalämpötilansa. Autolla
tulee sitten ajaa vielä n. 20 minuuttia.
Kun regenerointi on valmis, hävitetään
varoitusteksti katkaisemalla virta, poista-
malla avain, odottamalla vähintään
3 minuuttia ja kytkemällä virta uudelleen.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä (valinnais-
varuste) kylmällä säällä, jolloin moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
nopeammin.

Ä
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Tärkeää!
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
voi olla vaikea käynnistää moottoria ja
suodattimesta tulee käyttökelvoton.
Tällöin suodatin pitää vaihtaa.
ottorin käynnistäminen

puen moottorin lämpötilasta käynnistys-
kellä tiettyjen moottorimallien joutokäynti-
eus on kylmäkäynnistyksen jälkeen
maalia suurempi. Volvo pyrkii
imoimaan pakokaasupäästöt saattamalla
ottorin pakokaasujen puhdistusjärjes-
än oikeaan toimintalämpötilaan mahdolli-

man nopeasti.

OM! Älkää käyttäkö moottoria suurilla
ntinopeuksilla heti kylmäkäynnistyksen
een.

nen kuin moottori
ynnistetään
Kiinnittäkää seisontajarru (käsijarru).
tomaattivaihteisto:
Virta-avaimen pitää olla asennossa II,
painakaa jarrupoljinta ja asettakaa
vaihteenvalitsin asentoon P tai N.
sivalintainen vaihteisto:
Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon
ja pitäkää kytkinpoljin pohjaan painettuna.

Tämä on erityisen tärkeää hyvin kylmällä
säällä.

Moottorin käynnistäminen
Bensiinimoottori:
– Kääntäkää virta-avain asentoon III. Ellei

moottori käynnisty 5-10 sekunnissa,
vapauttakaa avain ja yrittäkää uudelleen.

Dieselmoottori:
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.

Merkkivalo yhdistelmämittarissa syttyy
osoittamaan, että moottorin esilämmitys
on kytkettynä. Kääntäkää avain asentoon
III, kun merkkivalo sammuu.

Dieselhiukkassuodatin
(tietyt mallit)
Tietyt dieselautot on varustettu hiukkassuo-
dattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman
pakokaasunpuhdistuksen. Kun moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
(moottori on käytetty lämpimäksi), tapahtuu
ns. suodattimen regenerointi automaattisesti,
mikä tarkoittaa, että suodattimeen kertyneet
hiukkaset poltetaan pois ja suodatin tyhjenee.

Degenerointi kestää viidestä kymmeneen
minuuttia. Sinä aikana voi polttoaineenkulutus
nousta hieman.

Talviajo
Jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja
kylmässä säässä, moottori ei saavuta
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VAROITUS!
lkää poistako avainta virtalukosta ajon tai
nauksen aikana. Virta-avaimen on oltava
ennossa (II) hinauksen aikana. Ohjaus-
kko voi aktivoitua, jolloin autoa on
ahdotonta ohjata.
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un ohjauslukko on aktivoitu
s etupyörien asento aiheuttaa jännitystä

hjauslukkoon, mittariston näyttöön voi tulla
aroitus, eikä autoa voi käynnistää.

Poistakaa avain ja kääntäkää ohjaus-
pyörää sen verran, että jännitys vapautuu.
Pitäkää ohjauspyörä samassa asennossa,
kun avain asetetaan takaisin ja uusi
käynnistysyritys tehdään.

armistakaa ennen autosta poistumista, että
hjauslukko on aktivoitu. Näin vähennätte
arkauden vaaraa.

VAROITUS!
Älkää koskaan poistako avainta virtalu-
kosta ajon tai hinauksen aikana. Ohjaus-
lukko aktivoituu, jolloin autoa ei voi ohjata.

VAROITUS!
Poistakaa virta-avain aina virtalukosta
poistuessanne autosta, varsinkin jos
autoon jää lapsia.
ta-avaimet ja elektroninen
ynnistyksenesto
a-avainta ei saa ripustaa samaan avain-
puun muiden avainten tai metalliesineiden
ssa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
in aktivoitua vahingossa.

Virta- ja ohjauslukko
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjaus-
pyörän, kun avain poistetaan
lukosta.

I – Radioasento
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin sähköjär-
jestelmä ei ole kytkettynä.

II – Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana.
Auton sähköjärjestelmä on
kytkettynä.

III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori
kytkeytyy. Avain vapautetaan
ja palautuu automaattisesti
ajoasentoon, kun moottori
on käynnistynyt.

Avaimen ollessa keskiasennossa voi kuulua
tikutusta. Poistakaa ääni kääntämällä avain
asentoon II ja takaisin.
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ottorin käynnistäminen
a-avaimen asemesta virtalukossa on
nnistysnuppi. Nuppia käytetään samalla
lla kuin avainta. Ainoa ero on, että auton

nnistämiseksi pitää joko kytkinpolkimen
sivalintainen vaihteisto) tai jarrupolkimen
tomaattivaihteisto) olla painettuna. Tämä
allisuussyistä.

llytys auton käynnistymiselle on, että
on passiivinen kauko-ohjain/avain on
tkustamossa tai tavaratilassa.

Moottori käynnistetään näin:

• Painakaa kytkin- tai jarrupoljin pohjaan.
• Painakaa väännintä ja kääntäkää se

asentoon III.
Käynnistysnuppi tai virta-avain
Moottori voidaan käynnistää vääntimellä tai
avaimella.

Poista käynnistysnuppi näin:

Paina salpa sisään ja vedä väännin ulos.
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aihdeasennot, kuusi vaihdetta
bensiini)
ainakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
erta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois
ytkinpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudat-
kaa vaihtamiskaaviota.

ahdollisimman hyvän polttoainetalouden
aamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
aihteita mahdollisimman paljon.

iitos- ja kuutosvaihteen asentoja voi olla
aikea löytää auton seisoessa paikallaan,
oska peruutusvaihteen salpa (joka estää
ivuttaissiirron) peruutusvaihdetta kohti ei
illoin ole aktivoituna.
sivalintainen vaihteisto

ihdeasennot, viisi vaihdetta
nakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
ta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois
inpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudat-

aa vaihtamiskaaviota.

hdollisimman hyvän polttoainetalouden
miseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
teita mahdollisimman paljon.

Peruutusvaihteen salpa, viisi vaihdetta
Kytkekää peruutusvaihde vain auton
seisoessa paikallaan. Peruutusvaihteelle
vaihtamista varten vaihteenvalitsin pitää ensin
siirtää asentoon N. Peruutusvaihdetta ei siis
voi kytkeä suoraan viitosvaihteelta peruutus-
vaihteen salvan vuoksi.
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eruutusvaihteen salpa, kuusi
aihdetta (diesel)
ytkekää peruutusvaihde vain auton
eisoessa paikallaan. Kytkekää peruutus-
aihde painamalla vaihteenvalitsin vasem-
alle jousikuormitteisen salvan ohi.
sivalintainen vaihteisto

ruutusvaihteen salpa, kuusi
hdetta (bensiini)
kekää peruutusvaihde vain auton
oessa paikallaan.

Vaihdeasennot, kuusi vaihdetta
(diesel)
Painakaa kytkinpoljin pohjaan jokaisella
vaihtamiskerralla. Nostakaa jalka pois kytkin-
polkimelta vaihtamisien välillä. Noudattakaa
vaihtamiskaaviota. Pienin polttoaineenkulutus
saadaan käyttämällä suurimpia vaihteita niin
usein kuin mahdollista.
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Tärkeää!
Jousikuormitteinen salpa voi antaa periksi
ykkös- tai kakkosvaihteelle siirrettäessä,
jos vasemmalle siirto tehdään liian
voimakkaasti. Tällöin peruutusvaihde voi
kytkeytyä eteenpäin ajettaessa.
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aihtamissalvan kytkeminen
ois
ietyissä tapauksissa auto on voitava siirtää,
aikka sillä ei voi ajaa, esim. kun akku on
urkautunut. Autoa voidaan siirtää näin:

Kirjaimien P-R-N-D alla vaihteenvalitsimen
paneelissa on pieni luukku. Avatkaa se
takareunasta.
Työntäkää kauko-ohjaimesta otettu avain
pohjaan ja painakaa sitä alaspäin ja
pitäkää se siinä asennossa. Tällöin valitsin
voidaan siirtää P-asennosta.
tomaattivaihteisto

lmäkäynnistys
lähdetään liikkeelle kylmällä säällä,
tamiset voivat joskus tuntua jäykiltä. Tämä

tuu vaihteistoöljyn jähmeydestä alhaisissa
pötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen
entämiseksi vaihteisto vaihtaa ylöspäin
maalia myöhemmin, jos moottori on
nnistetty kylmällä säällä.

OM! Riippuen moottorin lämpötilasta
nnistyshetkellä joidenkin moottorimallien
tokäyntinopeus on kylmäkäynnistyksen
een normaalia suurempi.

k-down
kaasupoljin painetaan täysin pohjaan

rmaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
omaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
kick-down.

kaasupoljin päästetään kick-down -
nnosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin
omaattisesti.

k-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
hdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim.
tettaessa.

ierrosten estämiseksi on vaihteiston
ausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka
ää kick-down-toiminnon.

k-down-toimintoa ei voi käyttää manuaali-
sa vaihtamistilassa (Geartronic).

Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä:

Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta.
Kaikissa muissa asennoissa avaimen poisto
on estetty.

Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:

– Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte
vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.

Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa II ja jarrupol-
kimen painettuna.

Vaihtamissalpa - Vapaa (N-asento)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään kolme
sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai
ei), vaihteenvalitsin on salvattu N-asentoon.

HUOM! Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää
jarrupolkimen olla painettuna ja virta-avaimen
asennossa II.
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– Peruutus
uton on oltava paikallaan R-asentoa kytket-
essä.

– Vapaa-asento
-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
le kytkettynä ja moottorin voi käynnistää.
iinnittäkää seisontajarru, kun auto on
aikallaan vaihteenvalitsin N-asennossa.

– Ajoasento
on normaali ajoasento. Vaihtamine ylös- ja

laspäin vaihteiston välityssuhteiden välillä
pahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen
nopeuden mukaan. Auton pitää seistä

aikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.

äsivalintaiset asennot
utomaattisesta ajotilasta D manuaaliseen
laan pääsemiseksi siirtäkää vipua asentoa M
ohti. Tilasta M automaattiseen ajotilaan D
ääsemiseksi siirtäkää vipua kohti asentoa D.

jon aikana
anuaalinen vaihtamistila voidaan valita
illoin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde
n lukittuna niin kauan kuin muuta vaihdetta ei
alita.

s vaihteenvalitsin siirretään asentoon –
iinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle ja

rruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin
apautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään
tomaattivaihteisto

kaaninen
ihteenvalitsinsalpa
itsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
ksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
nnoilla on salpa, jota käytetään vaihteen-
tsimessa olevalla salpapainikkeella.

namalla salpapainiketta voidaan vipua
ää eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja
älillä.

A utomaattiset vaihdeasennot
P – Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan
käynnistää tai kun auto on pysäköity.

HUOM! Jarrupoljin on painettava pohjaan,
kun vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kiinnittäkää aina seisontajarru
pysäköidessänne.
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Tärkeää!
Auton on oltava paikallaan P-asentoa
kytkettäessä.
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ntoon + (plus), auto vaihtaa portaan
päin.

ittu vaihde esitetään yhdistelmämittarissa
. s. 38).

OM! Geartronic sisältää kaksi turvatoi-
toa:

Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/
kick-down -toimintoa, joka johtaa niin
korkeaan moottorin kierroslukuun, että
moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tällaista vaihtamista
alaspäin, ei tapahdu mitään. Alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen
välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin,
jos kuljettaja antaa nopeuden laskea
alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on
kohtuullista.

W – Talviajo
Vaihteenvalitsimen vieressä
olevalla W-painikkeella
kytketään talviohjelma W
päälle ja pois. Mittaristossa
esitetään symboli W, kun
talviohjelma on aktivoitu.

Talviohjelma käynnistää vaihteiston suurem-
malla välityssuhteella liikkeellelähdön helpotta-
miseksi liukkaalla tiellä. Matalammat vaihteet
aktivoidaan vain kick-down -tilanteissa, kun
talviohjelma on aktivoituna.

Ohjelma W voidaan valita vain asennossa D.
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liveto – AWD
ll Wheel Drive)
iveto on aina kytkettynä.

iveto tarkoittaa, että auto vetää samanai-
esti kaikilla neljällä pyörällä. Voima
utuu automaattisesti etu- ja takapyöriin.

ktronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa
aa sille pyöräparille, jolla on parempi pito

olosuhteissa. Näin saadaan paras
hdollinen ote tienpintaan ja vältetään
rien luistaminen.

rmaaliajossa ohjautuu etupyöriin
mmän voimaa.

iveto lisää ajoturvallisuutta sateella,
ella ja talviliukkaalla.
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oottorijarrutus tehokkaammin ja jarruja
rvitaan vain lyhyitä hetkiä.

ttakaa huomioon, että perävaunun
etäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.

ukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutu-
minen jarrutuksessa.
Ohjattavuus säilyy tämän ansiosta,

esim. esteiden väistäminen on helpompaa.

oottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjes-
lmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
hyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea
rrupolkimen sykintänä.

tta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi
yöty:

Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykintä tuntuu polkimessa.
Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinta.

arjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla
opivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja
ri sääolosuhteissa.

BS-symboli syttyy ja palaa kiinteästi:

n. kaksi sekuntia, kun moottori käynnis-
tetään, jos ABS-järjestelmä on kytkeytynyt
pois päältä vian takia.
rrujärjestelmä

rutehostin
auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa

ottori pysäytettynä, jarrupoljinta on
nettava noin viisi kertaa voimakkaammin

moottorin käydessä. Jos jarrupoljinta
netaan moottoria käynnistettäessä, poljin
tuntua painuvan alaspäin. Tämä on
maalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Jos
ossa on EBA (Emergency Brake Assis-
ce), tämä voidaan havaita vieläkin
emmin.

OM! Painakaa poljinta vain kerran voimak-
sti jarruttaessanne moottori pysäytettynä,
seita kertoja.

rupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vauri-
oitunut.

Jos toiseen piiriin syntyy vika, autoa
aan edelleen jarruttaa. Jarrupoljin on

nettava syvemmälle ja saattaa tuntua
maalia pehmeämmältä. Poljinta on lisäksi
nettava voimakkaammin normaalin jarru-
tehon saavuttamiseksi.

Kosteus voi muuttaa
jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat ajettaessa voimak-
kaassa sateessa, vesilammikkojen läpi tai
autoa pestäessä. Jarrupintojen kitkaominai-
suudet voivat tällöin muuttua siten, että jarru-
tusteho viivästyy.

Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa sekä lähdettyänne liikkeelle
hyvin kosteassa tai kylmässä säässä. Tällöin
jarrupalat lämpenevät ja vesi haihtuu. Tämä
on hyvä tehdä myös, ennen kuin pysäköitte
autonne pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuh-
teissa.

Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja
kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin,
kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.

Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut
eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa
tasaisella tiellä suurella nopeudella.

Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman
voimakkaasti, vaihtakaa alamäessä pienem-
mälle vaihteelle jarrujen käytön asemesta.
Käyttäkää samaa vaihdetta alamäessä kuin
vastaavassa ylämäessä. Näin hyödynnetään
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VAROITUS!
Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
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rrujärjestelmä

rupiirien tehostus – EBA
ergency Brake Assistance) Nopeaa jarru-

ta tarvittaessa saadaan välittömästi täysi
utusteho. Toiminto tunnistaa voimakkaan
utuksen sen perusteella, kuinka nopeasti
upoljinta painetaan. Suorittakaa jarrutus
puun vapauttamatta jarru poljinta.
minto lakkaa, kun jarrupolkimeen
distuva paine kevenee. Toiminto on koko
aktiivinen. Sitä ei voi kytkeä pois päältä.

VAROITUS!
s JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
manaikaisesti, voi jarrujärjestelmään olla
ntynyt vika. Jos nestepinta jarrunestesäi-
ssä on tässä tilanteessa normaali,
akaa varovasti lähimmälle Volvo-korjaa-
olle jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
s jarrunestemäärä on jarrunestesäi-
ssä alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa
elleen lisäämättä jarrunestettä.
rrunestehäviön syy pitää selvittää.
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TC- tai DSTC-katkaisin
TC/DSTC-järjestelmän toiminta rajoitetaan
aktivoidaan uudelleen keskikonsolin katkai-

imella. Kun katkaisimen merkkivalo palaa,
rjestelmä on aktivoitu. Katkaisimen
erkkivalo sammuu, kun vakautusjärjes-
lmän toimintaa on rajoitettu. Muut toiminnot

äilyvät ennallaan.

UOM! STC- tai DSTC-järjestelmän rajoitta-
iseksi katkaisinta on pidettävä painettuna

ähintään puoli sekuntia. Katkaisimen
erkkivalo sammuu ja STC/DSTC-
UISTONESTO POIS näkyy mittariston
äytössä. Järjestelmä on automaattisesti
ktivoituna aina moottorin käynnistyksen
lkeen.

To
jär

1

T
S
A

kautusjärjestelmä

järjestelmä on toiminnassa, voi tuntua
, ettei auto vastaa normaalisti kaasuun.
ä johtuu siitä, että järjestelmä tunnistaa
pintaa vasten olevan kitkan ja antaa

autusjärjestelmän eri toimintojen tulla
aan.

o on varustettu joko Vakautus- ja vetovoi-
toiminnolla (STC) - tai Dynaamisella
autus- ja vetovoimatoiminnolla (DSTC).

ovoimatoiminto -
ction Control (TC)
ovoimatoiminto siirtää voimaa vetävältä
rältä, joka luistaa tienpintaa vasten,

ävälle pyörälle, joka ei luista. Etenemis-
yn lisäämiseksi voidaan kaasupoljinta
tua painamaan normaalia enemmän. Kun
ovoimatoiminto on toiminnassa, voidaan
lla sykkivä ääni. Tämä on täysin normaalia.
ovoimatoiminto on aktiivisin pienillä
euksilla. Toimintoa ei voi sulkea.

stonestotoiminto - Spin Control (SC)
autustoiminto estää vetäviä pyöriä luista-

sta tienpintaa vasten kiihdytyksessä. Se

parantaa ajoturvallisuutta liukkaalla tiellä.
Ajettaessa esim. lumiketjuilla, syvässä
lumessa tai hiekassa voi olla hyvä sulkea
luistonestotoiminto etenemiskyvyn lisäämi-
seksi. Tämä tehdään STS/DSTC-painik-
keella.

Sivuluistonestotoiminto -
Active Yaw Contol (AYC)
Sivuluistonestotoiminto jarruttaa automaatti-
sesti yhtä tai useampaa pyörää luistossa
olevan auton vakauttamiseksi. Jarrupoljin
tuntuu tavallista jäykemmältä, jos jarrutetaan
ja kuuluu sykkivä ääni.

Sivuluistonestotoiminto on aktiivinen koko
ajan. Sitä ei voi sulkea. S

S
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s
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m
te
s
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m
v
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jä

iminto/
jestelmä

STC DSTC1

. Valinnaisvaruste tietyillä markkina-alueilla.

C X X
C X X
YC X
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kautusjärjestelmä

ttariston symbolit
Symboli syttyy ja sammuu
taas n. 2 sekunnin kuluttua
Symboli syttyy järjestelmän tarkas-
tamiseksi, kun auto käynnistetään.

Vilkkuva varoitussymboli
SC-toiminto pyrkii estämään
vetävien pyörien luistamisen. TC-
toiminto pyrkii parantamaan auton

ovoimaa. AYC-toiminto pyrkii estämään
luisun.

Info-symboli palaa kiinteästi
LUISTONESTO TILAP.POIS
esitetään infonäytössä yhdessä
merkkivalon kanssa. TC-toimintoa

tilapäisesti rajoitettu jarrujen liian korkean
pötilan vuoksi.

minta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
jarrujen lämpötila on palautunut normaa-

i.

Info-symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS VAATII
HUOLLON näkyy mittariston
näytössä yhdessä symbolin

ssa. STC- tai DSTC-järjestelmä on kytkey-
yt pois päältä vian takia.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Käynnistäkää moottori uudelleen.

– Jos varoitussymboli palaa edelleen, ajakaa
Volvon tekniseen palveluun järjestelmän
tarkastusta varten.

VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua,
jos STC- tai DSTC-järjestelmää rajoi-
tetaan. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta kaarreajossa ja liukkaalla
tiellä.
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ysäköintitutkan sulkeminen ja
udelleen aktivoiminen
ysäköintitutka voidaan sulkea painamalla
hjauspaneelin EXIT-painiketta, ks. s. 63.
ällöin audiojärjestelmän näytössä näkyy
eruutustutka suljettu Enter aktivoi".

ysäköintitutka voidaan aktivoida uudelleen
hjauspaneelin ENTER-painikkeella. Tällöin
udiojärjestelmän näytössä näkyy "Peruutus-
tka aktivoitu Exit sulkee".

ysäköintitutka edessä
ysäköintitutka on aktiivinen eteenpäin
opeuden ollessa alle 15 km/h, myös peruu-
ttaessa.

änisignaali tulee etukaiuttimesta.

ysäköintitutka takana
ysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
erutusvaihde kytketään. Jos järjestelmä on
uljettu, audiojärjestelmän näyttöön tulee
ksti "Peruustustutka suljettu, Enter aktivoi"

eti, kun perutusvaihde kytketään.

änisignaali tulee takakaiuttimesta.

ärjestelmän vian ilmaisu
Info-symboli palaa kiinteästi
PAIKOITUSTUTKA VAATII
HUOLLON näkyy mittariston
näytössä yhdessä symbolin kanssa.

1

säköintitutka (valinnaisvaruste)

äköintitutka eteenpäin ja taaksepäin.

istä
äköintitutkaa käytetään apuna pysäköi-
ssä. Signaali kertoo etäisyyden havaittuun
eeseen.

ä lähemmäs takana tai edessä olevaa1

että auto tulee, sitä tiheämmin signaali
luu.
0 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos

e on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä
on takana että edessä1, ääni tulee vuoro-
n kaiuttimista.

ut äänet audiojärjestelmästä vaimen-
aan automaattisesti äänenvoimakkuuden
ssa suuri.

Järjestelmä on aina aktivoitu, kun moottori
käynnistetään, ja audiojärjestelmän näytössä
on teksti "Peruutustutka aktivoitu Exit sulkee".

Pysäköintitutka edessä
Mittausalue suoraan auton edessä on
n. 0,8 m.

Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.

Pysäköintitutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on
n. 1,5 m.

HUOM! Ajettaessa esim. perävaunua vetäen
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa
pitää järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.

Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaatti-
sesti vedettäessä perävaunua, joka käytetään
Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
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. Edellyttäen, että pysäköintitutka on
asennettu taakse ja eteen.

VAROITUS!
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata
kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
olevia esineitä ei havaita. Tarkkailkaa
auton läheisyydessä olevia lapsia ja
eläimiä.
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äköintitutkan anturit.

turien puhdistus
a tunnistimet toimisivat oikein, ne on
distettava säännöllisesti. Puhdistakaa ne
ellä ja autoshampoolla.

ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi saada
reagoimaan.
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naaminen ja pelastaminen

ää käynnistäkö autoa
aamalla
ttäkää apukäynnistysakkua, jos akku on
kautunut ja auto ei käynnisty. Älkää
nnistäkö autoa hinaamalla.

naus
akaa selville suurin lain sallima hinaus-
eus ennen auton hinaamista.

Kääntäkää virta-avain asentoon II ja
avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voi
ohjata. Ks. sivu 102.
Virta-avaimen on oltava asennossa II koko
hinaamisen ajan.
tomaattivaihteisto:
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N.
sivalintainen vaihteisto:
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon.
Varmistakaa, että hinausköysi on koko
ajan kireällä voimakkaiden nykäysten
välttämiseksi. Pitäkää jalka jarrupolkimella.
ää hinatko automaattivaihteistolla varus-
uja autoja suuremmalla nopeudella kuin
km/h eikä pitempää matkaa kuin 80 km.

Poiskuljetus
Automaattivaihteistolla varustettujen autojen
suurin sallittu hinausnopeus osittain ylösnos-
tettuna on 80 km/h. Niitä saa hinata enintään
80 km.

ärkeää!
atalysaattori voi vaurioitua, jos auto
ynnistetään hinaamalla.

VAROITUS!
Ohjauslukko pysyy asennossa, jossa se
oli, kun jännite katkaistiin. Ohjauslukon
pitää olla avattuna ennen kuin autoa
hinataan.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II.
Älkää koskaan poistako virta-avainta virta-
lukosta ajon aikana tai kun autoa hinataan.

VAROITUS!
Jarru- ja ohjaustehostimet eivät toimi, kun
moottori on pysäytetty. Jarrupoljinta on
painettava noin viisi kertaa suuremmalla
voimalla, ja ohjaus on huomattavasti
raskaampi kuin normaalisti.
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naaminen ja poiskuljetus

naussilmukka
ttäkää hinaussilmukkaa, jos autoa on

attava tiellä. Hinaussilmukka kiinnitetään
- ja takapuskurin oikealla sivulla olevaan
koon. Hinaussilmukan asennus:

Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on latti-
aluukun alla tavaratilassa.
Irrottakaa puskurin peitekannen alareuna
uraruuvitaltalla tai kolikolla.
Ruuvatkaa hinaussilmukka kunnolla kiinni
laippaan saakka. Käyttäkää kiertämiseen
pyöränmutteriavainta.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen
ja laittakaa se tavaratilaan. Asentakaa
puskurin peitekansi paikalleen.

Tärkeää!
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain auton
hinaamiseen tiellä, ei esim. ojaan ajetun
tai juuttuneen auton pelastushinaukseen.
Kutsukaa pelastustöihin ammattitaitoista
apua.
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VAROITUS!
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä
kytkennästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa
runsaalla vedellä, jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteille. Roiskeen
osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys
lääkäriin.
ukäynnistys

ynnistys toisella akulla
auton akku on purkautunut, moottorin saa
ntiin "lainaamalla" virtaa joko irrallisesta tai
en auton akusta. Varmistakaa aina, että
nnistyskaapelit ovat kunnolla kiinni, jottei
nnistyksen aikana syntyisi kipinöitä.

tettäessä käynnistysapuna toista akkua
sitellaan räjähdysvaaran välttämiseksi
raavaa:

Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
Varmistakaa, että apukäynnistysakun
jännite on 12 V.
Jos apukäynnistysakku on toisessa
autossa, pysäyttäkää auttavan auton

moottori ja katsokaa, etteivät autot
kosketa toisiaan.

– Kytkekää punainen käynnistyskaapeli
apukäynnistysakun plusnavan (1+) ja
oman akkunne plusnavan (2+) välille.

– Kytkekää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinus-
napaan (3–).

– Kytkekää mustan kaapelin toinen puristin
joustintuen yläkiinnikkeen maattopis-
teeseen (4–).

– Käynnistäkää "apuauton" moottori.
Antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeu-
della, 1500 r/min.

– Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.

– Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen. Varokaa, ettei mustan
käynnistyskaapelin kumpikaan puristin
kosketa akun plusnapaan tai kytketyn
punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.

Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen
aikana. Kipinöinnin vaara.
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Ankkuroikaa pyörät pysäytyskiiloilla, kun
auto pysäköidään mäkeen perävaunu
kytkettynä. Vaihteenvalitsimen pitää olla
asennossa P, kun automaattivaihteinen
auto pysäköidään perävaunu kytkettynä.
Käyttäkää aina seisontajarrua.

erävaunun massat
allitut perävaunun massat, ks. s. 209.

UOM! Ilmoitetut suurimmat sallitut
erävaunun massat ovat Volvon määritte-
mät. Kansalliset perävaunumassoja ja
opeuksia koskevat rajoitukset voivat olla
ukemmat. Vetokoukuille hyväksytyt kytkentä-
assat voivat olla suurempia kuin autolle
yväksytyt.

1

VAROITUS!
Noudattakaa perävaunun painosuosi-
tuksia. Yhdistelmää voi muuten olla vaikea
hallita väistöissä ja jarrutuksissa.
aminen perävaunun kanssa

istä
on kuormituskykyyn vaikuttavat siihen
nnetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
laan kohdistuva massa (75 kg perävaunu
ettynä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja

tkustajien paino. Matkustajien lukumäärä
aino vähentävät auton kuormituskykyä.

vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
o toimitetaan varustettuna perävaunun
ämiseen tarvittavilla varusteilla.

Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
Jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen,
tarkastakaa Volvo-jälleenmyyjältä, että
autossa on täydellinen perävaunun
vetovarustus.
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdis-
tuvaa painoa.
Lisätkää rengaspaineet suositeltuun
täyden kuorman paineeseen. Katsokaa
rengaspainetaulukon sijainti, sivu 135.
Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja
voidelkaa vetolaitteen1 tappi rasvalla.

• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa kunnes
autolla on ajettu vähintään 1000 km.

• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovit-
takaa ajonopeus sen mukaiseksi.

• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.

• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä säällä, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Jos moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy punai-
selle alueelle, pysäyttäkää auto ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä muutama
minuutti. Vaihteiston suojatoiminto
kytkeytyy. Katsokaa mittariston näytön
viesti. Ylikuumenemistapauksessa auton
ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.

• Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden
lainsäädäntö sen sallisikin.

• Vaihteenvalitsimen pitää olla
asennossa P, kun automaattivaihteinen
auto pysäköidään perävaunu kytkettynä.
Käyttäkää aina seisontajarrua.

•
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. Ei koske vetolaitteen tappia, kun
kytkentälaitteessa on värinänvai-
mennin.
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rävaunun kanssa
äköinti mäkeen:

Kiinnittäkää seisontajarru (käsijarru).
Siirtäkää vaihteenvalitsin pysäköin-
tiasentoon P.
keellelähtö mäessä:

Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
Vapauttakaa seisontajarru (käsijarru).
kät nousut:
Valitkaa sopiva käsivalintainen pieni
vaihdeasento jyrkissä nousuissa tai
vauhdin ollessa hiljainen. Vaihteisto ei
silloin vaihda isommalle, ja vaihteistoöljy
pysyy viileämpänä.
Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa"
toimia. Aina ei ole taloudellista ajaa
suurilla vaihteilla.
Välttäkää vetämästä perävaunua yli 15 %
nousuissa.

selmoottorin käsivalintaisen
ihteiston yhteydessä,
rävaunun vetäminen
autolla ajetaan voimakkaasti kuormi-
una lämpimässä ilmastossa, tulee
ottorin jäähdytyspuhallin vaihtaa vakio-
llia tehokkaammaksi Näin vältetään auton

ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen sekä
moottorin momentin tilapäinen laskeminen.
Tarkastakaa lähimmän Volvo-myyjän kanssa
mikä koskee juuri Teidän autoanne.
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tolaite

tokoukut
okuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla
nnöllisesti. Kun käytetään heilahtelunvai-
ntimella varustettua kuulansuojusta,
okuulaa ei tarvitse voidella.

autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
laosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
s. 124.

OM! Irrottakaa vetolaitteen tappi aina
tön jälkeen. Säilyttäkää sitä tavaratilassa.

Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitin-
kaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.

VAROITUS!
uistakaa aina kiinnittää perävaunun
rvavaijeri kiinnikkeeseensä.

VAROITUS!
s autossa on Volvon irrotettava
tokoukku:
oudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
ennusohjeita.

etolaitteen tapin pitää olla lukittu
aimella ennen liikkeelle lähtöä.

armistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
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isyys A
teä vetokoukku: 1055 mm

tettava vetokoukku: 1055 mm

rin sallittu kuulaan
distuva massa: 75 kg

Etäisyys B
Kiinteä vetokoukku: 72 mm

Irrotettava vetokoukku: 72 mm
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Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen.
Jos ikkuna ei ole punainen, painakaa (1)
lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä
vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
otettava vetokoukku

tolaitteen tapin asennus
Poistakaa suojatulppa.

– Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.

–



NOR
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– Kiertäkää avain vastapäivään lukitus-
asentoon. Poistakaa avain lukosta.
Asettakaa vetolaitteen tappi paikalleen ja
työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.

– Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä. –
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OM! Tarkastakaa, että kuulaosan kiinnitys
äisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin. Jos
laosa ei ole oikein, se pitää irrottaa ja
ntaa uudelleen aiemman mukaisesti.

HUOM! Perävaunun turvavaijeri pitää
kiinnittää kiinnikkeeseensä vetolaitteessa.
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Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetolaitteen tappi irti.
tolaitteen tapin irrotus
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.

– Työntäkää lukituspyörä sisään ja kiertäkää
sitä vastapäivään, kunnes kuuluu
naksahdus.

–
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otettava vetokoukku

Työntäkää suojatulppa paikalleen.
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aakkatelineiden käyttö
uton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdol-
imman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi

uositellaan kuormanpitimiä, jotka Volvo on
ehittänyt juuri Teidän autoonne.

oudattakaa tarkoin kuormanpitimen mukana
imitettua asennusohjetta.

Tarkastakaa säännöllisesti, että taakka-
teline ja kuorma on kunnolla kiinni. Sitokaa
kuorma hyvin kiinnitysnauhoilla!
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkateli-
neille. Asettakaa painavimmat tavarat
alimmaisiksi.
Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus
kasvavat kuorman koon myötä.
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää nopeita
kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja suurta
nopeutta kaarteissa.

A
ku

VAROITUS!
Kuormatkaa enintään 75 kg katolle,
kuormanpitimet ja mahdollinen kattolaa-
tikko mukaan lukien.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kuormattaessa katolle.
ormaus

istä
on kuormauskykyyn vaikuttavat siihen
nnetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
laan kohdistuva massa (75 kg perävaunu
ettynä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja

tkustajien paino. Matkustajien lukumäärä
aino vähentävät auton kuormauskykyä.

varatilan kuormaaminen
äyttäkää moottori ja kiinnittäkää seisonta-
u pitkien tavaroiden kuormauksen tai
kamisen ajaksi. Pitkä kuorma voi tönäistä
devivun tai vaihteenvalitsimen
nnostaan ja auto voi lähteä liikkeelle.
aratilan pidentämiseksi voidaan irrottaa
atuet ja kääntää istuimet eteen, ks. s. 84.

ttakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
ten.

Niskatuet voidaan poistaa, jotta ne eivät
vaurioidu.
Keskittäkää leveä kuorma.
Painavat tavarat tulee asettaa mahdolli-
simman alas. Välttäkää painavan kuorman

asettamista alas lasketun selkänojan
päälle.

• Suojatkaa terävät kulmat jollakin
pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.

• Kiinnittäkää kaikki tavarat kiinnityshih-
noilla tai vastaavilla kuormankiinnityssilmu-
koihin.

T
A
lis
s
k

N
to

•

•

•

•

VAROITUS!
uton ajo-ominaisuudet muuttuvat
orman painon ja sijoituksen mukaan.

VAROITUS!
Irrallinen 20 kg painava esine voi
50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmä-
yksessä saada 1000 kg vastaavan liike-
massan.

VAROITUS!
Älkää kuormatko selkänojien yläpuolelle.
Sisäkattoon asennetun turvaverhon
suojaustoiminta voi estyä tai häiriintyä, jos
kuorma on liian korkea.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuk-
sessa ja vahingoittaa matkustajia.
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alonheittimet Bi-ksenon -valoilla
alonheittimen säätimen pitää olla
sennossa (A) vasemmanpuoleisessa liiken-
essä ja asennossa (B) oikeanpuoleisessa
kenteessä.

VAROITUS!
Bi-ksenonvalonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää kaikki valonheittimiin
kohdistuvat työt teettää valtuutetulla
Volvo-korjaamolla.
Bi-ksenonvalonheittimet edellyttävät
erityistä varovaisuutta, koska ne on varus-
tettu suurjännitelaitteella.
lokuvion sovitus

alokeila vasemmanpuoleisessa liiken-
ssä B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä

lokeilan sovitus oikean- tai
semmanpuoleiseen
enteeseen
a vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
nheittimien valokeilaa voi säätää. Oikea
keila valaisee tehokkaammin myös

ntareen.

Halogeenivalot

Valonheittimet halogeenivaloilla
Valonheittimen säätimen pitää olla
asennossa (A) vasemmanpuoleisessa liiken-
teessä ja asennossa (B) oikeanpuoleisessa
liikenteessä.

B

V
V
a
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lii
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rkeää talvirenkaissa. Valmistusviikko- ja -
uosi merkitään neljällä numerolla, esim.
502. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15
uonna 2002.

enkaiden ikä
aikka renkaiden teoreettinen kestoikä on
pa kymmenen vuotta, ei ole suositeltavaa
jaa yli kuusivuotiailla renkailla.

20
55

R
16
91

W

eistä

-ominaisuudet ja renkaat
kailla on suuri vaikutus auton ajo-ominai-
ksiin. Renkaan tyyppi, koko, rengaspaine
opeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäyty-
een vaikuttavia tekijöitä.

vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa
piä ja kokoa ja mieluiten myös samaa
istetta kaikissa neljässä pyörässä.

udattakaa suositeltua rengaspainetta, joka
ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa
inti sivulta 135.

komerkintä
kissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
merkki kokomerkinnästä:
/55R16 91 W.

peusluokat
olla on koko autoa koskeva tyyppihyväk-
tä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekiste-

riotteessa ilmoitetuista koko- ja
nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä sallitaan talvi-
renkaissa (sekä nastoitetut että nastattomat
renkaat). Kun tällaiset renkaat valitaan, autolla
ei saa ajaa nopeammin kuin renkaan nopeus-
luokitus sallii (esim. Q-luokan suurin nopeus
on 160 km/h).

Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden
ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeus-
luokka.

Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.

Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita.
Muutaman vuoden kuluttua
ne alkavat kovettua, jolloin
myös kitkaominaisuudet
vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi

asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat
vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen

tä
v
1
v

R
V
jo
a

5 Rengasprofiilin leveys (mm)
Rengasprofiilin korkeuden ja
leveyden suhde (%)
Vyörengas
Vanteen halkaisija tuumina (")
Koodi, joka ilmaisee renkaan
suurimman sallitun kuormituksen
(tässä tapauksessa 615 kg)
Koodi, joka kertoo renkaan
suurimman sallitun nopeuden (tässä
tapauksessa 270 km/h).

Q 160 km/h (käytetään vain
talvirenkaissa)

T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
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ikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien
älinen tila on niille liian pieni.

Tärkeää!
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä tai
vastaavia lumiketjuja, jotka on sovitettu
kyseiseen automalliin sekä rengas- ja
vannekokoon. Kysykää ohjeita Volvon
teknisestä palvelusta.
nkaiden kulumisvaroittimet
umisen varoittimet ovat kapeita poikittaisia
oumia. Renkaan sivussa on kirjainyhdis-
ä TWI (Tread Wear Indicator). Kun

kaan kulutuspinnasta on jäljellä enää
mm, nämä kohoumat näkyvät selvästi.

htakaa silloin autoon pikimmiten uudet
kaat. Muistakaa, että näin kuluneen
kaan pito on erittäin huono sateella tai
essa.

lvirenkaat
vo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
o on ilmoitettu rengaspainetarrassa,

sokaa sijainti sivulta 135. Rengaskoot
puvat moottorimallista. Ajettaessa talviren-

kailla pitää niitä käyttää kaikissa neljässä
pyörässä.

HUOM! Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä
vanne- ja rengastyyppi sopii parhaiten.

Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin
renkaat ja varsinkin nastat kestävät
kauemmin.

HUOM! Nastarenkaiden käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.

Kuviosyvyys
Talvikeli jäineen, lumisohjoineen ja pakka-
sineen asettaa renkaille huomattavasti
kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi
ei ole suositeltavaa käyttää talvirenkaita,
joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.

Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.

HUOM! Älkää ajako yli 50 km/h nopeudella
käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumetto-
malla tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti
sekä lumiketjuja ja renkaita. Älkää käyttäkö ns.

p
v



NPQ

Pyörät ja renkaat

Yl

Ma

Va
Aut
hyv
alku
Pyö
vali
alum
on
tiav

arapyörä "Temporary Spare"
arapyörä1 on tarkoitettu käytettäväksi vain
en lyhyen ajan, jonka normaalin renkaan
aihtaminen tai korjaaminen vie. Vaihtakaa
arapyörän tilalle pikimmiten normaali pyörä.
uton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
arapyörää käytettäessä.

lkää ajako yli 80 km/h nopeudella käyttäes-
änne varapyörää.

T
P
8
oi

1. Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet

Tärkeää!
Autossa ei saa olla samanaikaisesti
useampia kuin yksi "Temporary spare"-
tyyppinen varapyörä asennettuna.
eistä

tala (1) ja korkea (2) pyöränmutteri

nteet ja pyöränmutterit
ossa saa käyttää vain Volvon testaamia ja
äksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon
peräiseen lisävarustevalikoimaan.
ränmuttereita on kahta mallia, joiden
nta riippuu sitä, ovatko vanteet terästä vai

iinia. Pyöränmutterien kiristysmomentti
85 Nm. Tarkastakaa tiukkuus moment-
aimella.

Teräsvanne – matala mutteri (1)
Teräsvanteet on tavallisesti kiinnitetty
matalilla muttereilla, mutta teräsvanteissa voi
käyttää myös korkeaa mallia.

Alumiinivanne – korkea mutteri (2)
Alumiinivanteissa saa käyttää vain korkeaa
mutterimallia. Se eroaa merkittävästi muista
mutterimalleista, koska siinä on pyörivä,
kartiomainen painealuslevy.

HUOM! Tätä mutteria saadaan käyttää myös
teräsvanteissa.

Lukittava pyöränmutteri
Lukittavaa pyöränmutteria voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Jos teräs-
vannetta ja lukittavaa pyöränmutteria
käytetään yhdessä koristekapselin kanssa,
lukittava pyöränmutteri pitää asentaa lähinnä
venttiiliä olevaan vaarnaruuviin. Koristekap-
selia ei voi muuten asentaa vanteelle.

V
V
s
v
v
A
v
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ärkeää!
yöränmutterien kiristysmomentti on
5 Nm. Liian voimakas kiristys voi vauri-
ttaa liitäntää.

VAROITUS!
Älkää koskaan käyttäkö matalaa mutteri-
mallia alumiinivanteessa. Pyörä saattaa
irrota.
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ositeltu rengaspaine
ttoaineluukun sisäpuolella olevasta
asta ilmenevät renkaiden paineet eri
rmitus- ja nopeusolosuhteissa.

Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Oikea rengaspaine on ilmoitettu rengaspai-
netaulukossa. Ilmoitetut rengaspaineet
koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla
tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on
sama kuin ulkolämpötila.)

Ajo väärillä rengaspaineilla huonontaa auton
ajo-ominaisuuksia ja voi lisätä renkaiden
kulumista. Jo muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine
kasvaa. Ilmaa ei sen vuoksi saa laskea pois,
jos paine tarkastetaan lämpimistä renkaista.
Painetta on sitä vastoin lisättävä, jos se on
liian alhainen.
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li osoittaa renkaan pyörimissuunnan.

sä- ja talvipyörät
vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät,

rkitkää irrotettujen pyörien paikka autossa.
m. V = vasen, O = oikea. Renkaissa,
en kuviointi on suunniteltu pyörimään vain
een suuntaan, on pyörimissuunnan
ittava nuoli. Renkaalla on oltava sama
rimissuunta koko sen kestoiän. Niitä voi
taa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei
kaan vasemmalta oikealle puolelle tai
nvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
n, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
y syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huono-
at. Ne renkaat, joiden kuviosyvyys on
rin, on aina asennettava taakse (sivuluisun
ran vähentämiseksi).

Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustet-
tuina, ei seisovassa asennossa.

Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo-
korjaamoon tarkastusta varten, jos ette ole
varma kuviosyvyydestä.
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roituskolmio ja varapyörä

roituskolmio
oituskolmio on asennettu takaluukun
puolelle kahden kiinnittimen avulla.

udattakaa varoituskolmion käytöstä
assa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoi-

kolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
kkaan.

Irrottakaa varoituskolmion kotelo, se on
kiinnitetty tarranauhalla. Ottakaa varoitus-
kolmio kotelosta.
Avatkaa varoituskolmion tukijalat.
nittäkää varoituskolmion kotelo käytön
een kunnolla tavaratilaan.
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roituskolmio ja varapyörä

rapyörä ja nosturi
ton oma nosturi
ttäkää alkuperäistä nosturia vain pyörän-
dossa. Nosturin ruuvin on oltava aina

in voideltu.

apyörä, nosturi ja pyöränmutteriavain ovat
ratilan lattian alla.

apyörän ottaminen esiin:
Kääntäkää lattiamatto takaa eteenpäin.
Irrottakaa varapyörä ja nostakaa se ulos.
Nostakaa nosturi kampineen ja pyörän-
mutteriavain ulos.

Varapyörän ja nosturin asettaminen
tavaratilaan:
– Kiertäkää nosturi (1) kammella puoliksi

kokoon. Aluslevyn merkinnän (2) on oltava
varren (3) merkintää vasten, jotta nosturi
sopii makuuasennossa kiinnikkeeseen.

– Kääntäkää kampi (4) sisään ja asettakaa
pyöränmutteriavain (5) nosturin päälle.

– Asentakaa nosturi takaisin (1) oikeanpuo-
leiseen reikään (6). Kiinnittäkää
varapyörä (7) vasemmanpuoleiseen
reikään (8).
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Auton kummallakin puolella on nosturin-
kiinnikettä. Veivatessanne nosturia varmis-
takaa, että sen jalka puristuu tasaisesti
maata vasten. Tarkastakaa, että nosturi on
kiinnikkeessä kuvan mukaisesti ja että
jalka on sijoitettu pystysuoraan kiinnikkeen
alle.
Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
irtoaa maasta. Irrottakaa pyöränmutterit ja
nostakaa pyörä pois.
örän irrotus

ttakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä
ä vaihtaa liikennöidyllä paikalla. Katsokaa,
auto ja nosturi ovat kiinteällä, vaakasuo-
alustalla.

Ottakaa esiin varapyörä, nosturi ja pyörän-
mutteriavain, jotka ovat maton alla tavara-
tilassa.
Kiinnittäkää seisontajarru ja kytkekää 1.
vaihde, tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.

– Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Kammetkaa
pölykapseli irti pyöränmutteriavaimen
päällä tai nykäiskää se irti käsin.

– Löysätkää pyöränmuttereita ½-1 kierrosta
pyöränmutteriavaimella.

–

–
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örän irrotus

örän asennus
Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
Asettakaa pyörä paikalleen. Kiertäkää
pyöränmutterit kiinni.
Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
Kiristäkää pyöränmutterit ristiin. On
tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään
kunnolla. Kiristysmomentti on 85 Nm.
Tarkastakaa tiukkuus momenttiavaimella.
Asentakaa koristekapseli paikalleen
(teräsvanne).

VAROITUS!
lkää ryömikö auton alle sen ollessa
sturin varassa.

utossa ei saa olla ketään sisällä, kun sitä
stetaan nosturilla.

uolehtikaa siitä, että matkustajat odotte-
vat auton pientareen puolella tai
ieluiten suojakaiteen takana.
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liaikainen renkaan paikkaus

istä
oissa, joissa ei ole varapyörää, on sen
an paikkaussarja. Paikkaussarjaa voidaan
ttää sekä puhjenneen renkaan paikkaa-
een että rengaspaineen tarkastukseen ja
töön. Paikkaussarjaan kuuluu sähkökäyt-
en kompressori ja integroitu paikkausnes-
äiliö.

liaikainen
kaanpaikkaussarja

kkaussarja on tarkoitettu vain väliaikaiseen
äkorjaukseen, jotta autolla voisi ajaa
ntään 200 km tai lähimpään rengaskor-

oon. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti
kaat, joiden puhkeamiskohta on kulutus-
nassa.

Tiivistysnestepurkki pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on ohitettu tai
renkaanpaikkaussarjan käytön jälkeen.
Renkaanpaikkaussarjan vaihto, ks. s. 146
tiivistysnestepurkin vaihto.

HUOM! Paikkaussarja on tarkoitettu vain
renkaisiin, joiden puhkeamiskohta on kulutus-
pinnassa.
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liaikainen renkaan paikkaus

kkaussarja ei tiivistä kunnolla renkaita,
en puhkeamiskohta on renkaan sivussa.
ää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa
kaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä,
tasaisuuksia tai vastaavia vaurioita.

kkaussarja kompressoreineen ja työka-
een on tavaratilan lattian alla.

pressorin kytkemistä varten on 12 V -
nnät keskikonsolilla edessä, takaistuimen
na ja tavaratilassa. Valitkaa puhjennutta
gasta lähinnä oleva sähköliitäntä.

ikkaussarjan ottaminen esiin
Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa eteen.
Nostakaa paikkaussarja esiin.

VAROITUS!
Paikkausneste voi suoraan iholle
joutuessaan aiheuttaa ärsytystä. Peskää
siinä tapauksessa neste välittömästi pois
saippualla ja vedellä.
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Kompressorilla voidaan täyttää kohteita,
joiden tilavuus on enintään 50 litraa.

VAROITUS!
Pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti
tuuletetuissa tiloissa.
an pumppaus
ttakaa varoituskolmio, jos ilmaa on
ettävä liikennöidyllä paikalla.

Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
Kytkekää kaapeli (5) johonkin auton 12 V
-liitäntään.
Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.
Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) on asentoon I.

– Pumpatkaa renkaaseen painetarrassa
ilmoitettu paine.

– Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa
ilmaletku ja kaapeli. Kiertäkää venttiilin-
hattu paikalleen.

– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).

– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavara-
tilan lattian alle.

– Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuu-
mentua.

–
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kuluttua paine laskee ja painemittari
näyttää oikeamman rengaspaineen.
Täyttäkää rengas paineeseen
1,8 - 3,5 bar. Jos paine ei kymmenen
minuutin pumppauksen jälkeen ole
noussut arvoon 1,8 bar, kompressori
pitää pysäyttää, jotta se ei ylikuumene.
Irrottakaa ilmaletku (4) renkaan venttiilistä
ja asettakaa venttiilinhattu takaisin. Irrot-
takaa kaapeli (5) sähköliittimestä.
Kääntäkää oranssinvärinen osa (7)
takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja
kiinnittäkää turvasalpa (6). Säilyttäkää
paikkaussarjaa autossa turvallisessa
paikassa.
liaikainen renkaan paikkaus

hjenneen renkaan paikkaus
ttakaa varoituskolmio, jos rengas on

jattava väliaikaisesti liikennöidyllä paikalla.

Irrottakaa suurimman sallitun ajono-
peuden tarra (1) paikkaussarjasta ja
kiinnittäkää se ohjauspyörään, josta
kuljettaja näkee sen selvästi.
Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
Kytkekää kaapeli (5) auton 12 V-liitäntään.
Vapauttakaa turvasalpa (6) ja kääntäkää
oranssinväristä osaa (7) 90 astetta pysty-

suoraan asentoon, kunnes kuuluu
napsahdus.

– Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.

– Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) on asentoon I. Kun paikkaus-
nestettä pumpataan sisään, paine nousee
tilapäisesti enintään 4 baria. N. minuutin

–

–

VAROITUS!
Pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti
tuuletetuissa tiloissa.
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Jotta paikkausneste tiivistäisi renkaan
kunnolla, ajakaa pikimmiten n. 3 km
enintään 80 km/h nopeudella.

Tarkastakaa rengaspaine uudelleen:
OM! Älkää kääntäkö oranssinväristä
a (7) ylös, kun vain kompressoria
tetään ilman täyttöön.

Yhdistäkää ilmaletku (4) renkaan
venttiiliin. Kytkekää johdin (5) 12 V:n
liitäntään. Lukekaa paine kompressorista.
Jos rengaspaine on alle 1,3 bar, rengas ei

ole tiivistynyt riittävän tehokkaasti. Ajoa ei
tule jatkaa näissä olosuhteissa. Ottakaa
yhteys rengaskorjaamoon.

– Jos rengaspaine on yli 1,3 bar,
renkaaseen pitää pumpata rengaspaine-
tarrassa ilmoitettu paine, katsokaa sijainti
sivulta 135. Päästäkää ilmaa ulos
paineenalennusventtiilistä (8), jos rengas-
paine on liian suuri.

– Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa
ilmaletku ja kaapeli. Kiertäkää venttiilin-
hattu paikalleen.

– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).

– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavara-
tilan lattian alle.

Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuu-
mentua.

HUOM! Paikkausnestesäiliö ja letku on
vaihdettava käytön jälkeen.

VAROITUS!
Älkää seisoko lähellä rengasta kompres-
sorin pumpatessa. Varokaa erityisesti
renkaan sivuja. Jos ilmenee halkeilua,
epätasaisuuksia tai vastaavia vaurioita,
kompressori pitää pysäyttää välittömästi.
Matkaa ei tällöin saa jakaa. Ottakaa
yhteys valtuutettuun rengaskorjaamoon.

VAROITUS!
utolla ei saa ajaa yli 80 km/h nopeudella,
n rengas on paikattu väliaikaisesti.

äliaikaisesti paikattu rengas pitää vaihtaa
ahdollisimman pian (enimmäisajomatka
00 km).
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Tarkastakaa, että uuden säiliön
sinetöinti (7) on ehjä. Ruuvatkaa säiliö
kiinni.
Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkas-
takaa, että vaippa on oikein asennettu,
kiinnittäkää se ruuveilla (2).
Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.

oistettua säiliötä käsitellään ympäristölle
aarallisena jätteenä.

äiliön ja letkun vaihto käytön jälkeen
Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)
olevat kaksi ruuvia (2).
Poistakaa nopeustarra (4) ja päivämäärä-
tarra (1), avatkaa turvasalpa (5). Irrottakaa
vaippa (3) ja poistakaa se.

T
Lu
liaikainen renkaan paikkaus

ikkausnestesäiliön vaihto
kkausnestesäiliö on vaihdettava ennen
eistä käyttöpäivämäärää, ks.

vämäärätarra (1), tai paikkaussarjan
tön jälkeen. Käytön jälkeen on vaihdettava
iö (6) kiinnikkeineen (8) ja ilmaletku (10).

hto voidaan tehdä valtuutetulla Volvo-
jaamolla tai ohjeiden mukaan.

Säiliön vaihto ennen viimeistä
käyttöpäivämäärää
– Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)

olevat kaksi ruuvia (2).
– Poistakaa nopeustarra (4) ja

päivämäärätarra (1), avatkaa
turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa (3) ja
poistakaa se.

– Ruuvatkaa säiliö (6) irti.

–

–

–

P
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–

–

ärkeää!
kekaa turvamääräykset säiliön pohjasta.

VAROITUS!
Varmistakaa, ettei kompressori ole
kytketty 12 V -liittimeen säiliötä vaihdet-
taessa.
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Painakaa nuppia (8), samalla kun
säiliötä (6) kiinnikkeineen (9) kierretään
myötäpäivään, poistakaa ne.
Vetäkää ilmaletku (10) ulos.
Pyyhkikää jäljellä oleva paikkausneste
rievulla tai raaputtakaa se pois, jos se on
ehtinyt kuivua.
Asentakaa uusi ilmaletku (10), tarkas-
takaa, että se on oikein sijoitettu.
kastakaa, että uuden säiliön sinetöinti (7)
ehjä. Ruuvatkaa kiinnike (9) säiliöön (6) ja
täkää se kiinni vastapäivään, kunnes
luu napsahdus.

Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkas-
takaa, että vaippa on oikein asennettu,
kiinnittäkää se ruuveilla (2).
Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.
jää säiliötä ja ilmaletkua voidaan käsitellä
llisina roskina.
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Verhoilun puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdista-
miseen suosittelemme erikoispuh-
distusainetta, jota voitte hankkia Volvo-jälleen-
myyjältänne. Muunlaiset kemikaalit voivat
pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.

Vinyylillä ja muoviosilla olevien
tahrojen käsittely
Sisustuksen vinyyli- ja muoviosien puhdista-
miseen suosittelemme erikoispuh-
distusainetta, jota voitte hankkia Volvo-jälleen-
myyjältänne. Älkää missään tapauksessa
kaapiko tai hieroko tahraa. Älkää käyttäkö
voimakkaita tahranpoistoaineita.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdista-
miseen suosittelemme erikoispuh-
distusainetta, jota voitte hankkia Volvo-jälleen-
myyjältänne. Käsitelkää nahkaverhoilu kerran
tai kahdesti vuodessa Volvon nahanhoitosar-
jalla. Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia. Ne
voivat vahingoittaa niin tekstiili-, vinyyli- kuin
nahkaverhoiluakin.

Tärkeää!
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
hdistus

ton pesu
kää auto heti, kun se on likaantunut.
ttäkää autoshampoota. Lika ja tiesuola ja
at helposti aiheuttaa korroosiota.

Älkää peskö autoa suorassa auringon-
paisteessa niin, että maali lämpenee,
jolloin siihen voi tulla pysyviä vaurioita.
Suorittakaa pesu siihen tarkoitetulla
alustalla, jossa on jäteveden erotin.
Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtolika on
lähtenyt. Suurpainepesurin käyttö:
Suurpainepesurin suutin on pidettävä yli
30 cm päässä auton korista. Älkää
suunnatko suihkua suoraan lukkoihin.
Peskää auto sienellä ja autoshampoolla
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Jos lika on tiukassa, peskää auto kylmällä
rasvanpoistoaineella.
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä
säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
Peskää pyyhkimien sulat haalealla
saippualiuoksella tai autoshampoolla.
istakaa lintujen jätökset
kää lintujen jätökset auton maalipinnalta

hdollisimman pian. Jätökset sisältävät
ikaaleja, jotka värjäävät maalin hyvin

nopeasti. Värjäytymien poistoon tarvitaan
ammattimies.

Automaattipesu
Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea
tapa saada auto puhtaaksi, mutta se ei
kuitenkaan vastaa oikeaa käsinpesua.
Automaattipesun harjat eivät pääse kaikkiin
paikkoihin. Auton ensikuukausina suositte-
lemme käsinpesua.

Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja
kuivuvat. Tehkää samoin myös lähdettyänne
liikkeelle hyvin kostealla tai kylmällä säällä.

VAROITUS!
Pesettäkää moottori aina huollossa.
Kuuma moottori aiheuttaa tulipalon
vaaran.

VAROITUS!
Suorittakaa aina pesun jälkeen koejar-
rutus, jotta kosteus ja korroosio eivät
pääse vaurioittamaan jarruja.
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ttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
vo-jälleenmyyjältänne saatte erityistä
stiilipuhdistusainetta. Varmistakaa, että
on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
än.

llotus ja vahaus
lottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.

oa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden
senä, mutta ensimmäinen vahaus voidaan
dä jo aikaisemmin. Älkää kiillottako tai
atko autoa suorassa auringonpaisteessa.

kää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
otusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
roiskeet Volvon asfaltinpoistoaineella tai
eraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen
stoon voidaan käyttää auton maalipintaan
oitettua hienoa hiomatahnaa.

lottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä

alla. Noudattakaa tarkasti pakkausten
eita. Monet valmisteet sisältävät sekä
otusainetta että vahaa.
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kiveniskemä ulottuu peltiin saakka
Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittu-
neelle pinnalle. Vetäkää teippi irti, jolloin
se vetää mukanaan maalijätteet.
Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolelli-
sesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoit-
tumaton maalipinta.
Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää
pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
alivaurioiden korjaaminen

alipinta
alipinta on tärkeä osa auton ruostesuo-
ta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännölli-
ti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
a ruostetta ei pääse syntymään. Tavalli-
pia maalivaurioita ovat pienehköt kivenis-
ät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien

noissa ja ovissa.

ikoodi
tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Auton

ikoodi on B-pilariin kiinnitetyssä tuotekil-
sä. Katsokaa sivulta 208.

Kiveniskemät ja naarmut
Ennen kuin maalipinnan korjaus aloitetaan,
auton on oltava puhdas ja kuiva ja sen lämpö-
tilan on oltava yli 15 °C.

Tarvikkeet
• Pohjamaalia (primeria) purkissa
• Pintamaalia tölkki tai väripuikko
• Sivellin
• Suojateippiä
Pienehköt kiveniskemät ja naarmut
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali
voidaan levittää suoraan lian poistamisen
jälkeen.

Jos
–

–

–

–
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rkastus ja kunnossapito
onne on saanut hyvin huolellisen ja täydel-
n ruostesuojauksen jo tehtaalla. Osa
ista on valmistettu galvanoidusta pellistä.
sta on suojattu kulutusta kestävällä
steenestoaineella. Palkkien, onteloiden ja
ettujen korirakenteiden sisään on ruisku-
u ohut, tunkeutuva ruosteenestoneste.

on ruostesuojauksen ylläpito.

Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa
alusta. Pitäkää suurpainepesurin suutin yli
30 cm etäisyydellä maalipinnasta.
Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
on ruostesuojaus ei normaalioloissa
itse jälkikäsittelyä ennen kuin
2 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen auto on
ikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Jos
o tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys
von tekniseen palveluun.
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opuolisille. Voimassaoleva lainsäädäntö voi
tenkin velvoittaa Volvo Car Corporation’in
vuttamaan tiedot. Muutoin Volvo Car
rporation ja valtuutetut korjaamot voivat
ea ja käyttää tietoja.

äsuotuisat ajo-olosuhteet
äsuotuisissa ajo-olosuhteissa suositellaan
ottoriöljyn, öljyn- ja ilmansuodattimen
htoa useammin kuin Huolto- ja takuukir-
sa suositellaan.

äsuotuisia ajo-olosuhteita ovat pitkäai-
nen ajo:

pölyisessä tai hiekkaisessa ympäristössä
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
joutokäynnillä tai pienellä nopeudella
lyhyitä matkoja (alle 10 km) alhaisissa
lämpötiloissa (alle 5 °C).

T
Jo
H
ta
lvo-huolto

lvon huolto-ohjelma
en kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
usteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Corporation’in määräysten mukainen
astus, ennen kuin se luovutettiin Teille.

vonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
olla liikenneturvallisuuden, käyttövar-
uden ja luotettavuuden suhteen tulee
von huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on
eltynä Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa
uutetun Volvo-korjaamon tehdä huolto- ja
pitotyöt. Volvon korjaamoilla henkilökunta,
ltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka

aavat huollolle mahdollisimman korkean
un.

ityiset huoltotoimenpiteet
tyt auton sähköjärjestelmään liittyvät
ltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain

oa varten erityisesti kehitetyn elektronisen
eiston avulla. Ottakaa sen vuoksi aina
eys Volvon tekniseen palveluun, ennen

teetätte sähköjärjestelmään vaikuttavia
ltotöitä.

Varusteiden asennus
Varusteiden virheellinen kytkentä tai asennus
voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikka-
järjestelmään. Tietyt lisävarusteet toimivat
vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot ohjel-
moidaan autonne elektroniikkajärjestelmään.
Ottakaa tästä syystä aina yhteys Volvon
tekniseen palveluun, ennen kuin asennatte
varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään
tai vaikuttavat siihen.

Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita
tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa
tietoja ajoneuvosta. Nämä tiedot on tarkoitettu
käytettäväksi tutkimustarkoituksiin turvalli-
suuden kehittämiseksi edelleen ja auton eri
järjestelmien vikojen diagnosointiin, ja niitä
voivat olla tiedot kuljettajan ja matkustajien
turvavyön käytöstä, ajoneuvon eri järjestelmien
ja yksiköiden toiminnasta, sekä moottorin,
kaasuläpän, ohjauslaitteiden, jarrujen ja
muiden järjestelmien tilaa koskevat tiedot.
Tallennettavat tiedot voivat sisältää myös
kuljettajan ajotapaa koskevia tietoja. Näitä
voivat olla esim. ajonopeus sekä tiedot jarru- ja
kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän
kääntämisestä. Viimeksi mainitut tiedot
voidaan tallentaa rajoitettuna ajanjaksona, kun
autolla ajetaan, ja sen jälkeen kolari- tai läheltä
piti -tilanteessa. Volvo Car Corporation ei
luovuta tallennettuja tietoja ilman lupaa
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ärkeää!
tta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
uolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudat-
kaa niitä.
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rissa
ku
Varmistakaa, että akun kaapelit on
kytketty oikein ja kiinnitetty kunnolla.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhtey-
dessä).
Akun lataamiseen ei saa käyttää pikala-
turia. Akun kaapelit on kytkettävä irti akun
latauksen ajaksi.
u sisältää syövyttävää ja myrkyllistä
poa. Siksi on tärkeää, että akkua
itellään ympäristöystävällisellä tavalla.
täkää apua Volvo-jälleenmyyjältänne.

Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:

• Jäähdytysneste – Pinnan tulee olla
paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin
välissä.

• Moottoriöljy – Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkin välissä.

• Ohjaustehostinöljy – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.

• Pesuneste – Nestettä on oltava riittävästi.
Lisätkää jäätymisenestoainetta, kun
lämpötila on lähellä nollaa.

• Jarru- ja kytkinneste – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.

VAROITUS!
ytytysjärjestelmä on erittäin suurite-
inen. Sytytysjärjestelmässä on hengen-
arallinen jännite. Sytytysvirran on sen
oksi aina oltava katkaistuna moottori-
an töitä suoritettaessa.
lkää koskeko sytytystulppiin tai sytytys-
olaan, kun virta on kytketty tai kun

oottori on lämmin.

VAROITUS!
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi
käynnistyä automaattisesti jonkin ajan
kuluttua moottorin pysäyttämisestä.
Pesettäkää moottori aina huollossa.
Kuuma moottori aiheuttaa tulipalon
vaaran.
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2. Rele- ja varokekeskus, moottoritila

3. Ilmansuodatin1

Ta
ku
nepelti ja moottoritila

nepellin avaaminen
tkaa konepelti:

Vetäkää kojelaudan alla vasemmalla
puolella olevasta avauskahvasta. Salvan
avautuessa kuuluu ääni.
Työntäkää käsi keskeltä konepellin
etureunan alle ja painakaa salpaa ylös
oikealle.
Avatkaa konepelti.

Moottoritila
1. Pesunestesäiliö (4-syl.)
2. Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
3. Ohjaustehostimen öljysäiliö

4. Moottoriöljyn mittapuikko1

5. Jäähdytin
6. Jäähdytyspuhallin
7. Huuhtelunestesäiliö (5-syl.)
8. Kytkin- ja jarrunestesäiliö (oikeanpuo-

leinen ohjaus)

9. Moottoriöljyn täyttö1

10. Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemman-
puoleinen ohjaus)

11. Akku

1

1

VAROITUS!
rkastakaa, että konepelti lukkiutuu
nnolla suljettaessa.

1. Moottorimallista riippuen.
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ondenssiveden poistaminen
olttoaineensuodattimesta
olttoainesuodattimessa erotetaan kondens-
ivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
oi aiheuttaa moottorihäiriöitä.

olttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
uolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huolto-

älien mukaisesti tai epäiltäessä, että on
äytetty likaantunutta polttoainetta.
esel

lttoainejärjestelmä
selmoottorit oat herkkiä epäpuhtauksille.
ttäkää vain tunnettujen öljy-yhtiöiden
selpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko
ilyttävän laatuista dieselpolttoainetta.
rilla öljy-yhtiöillä on myös erityinen diesel-

ttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Tämä on

talissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
entää vahan muodostumisen vaaraa
ttoainejärjestelmässä.

denssiveden vaara säiliössä pienenee,
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Katsokaa,
täyttöputken ympäristö on puhdas

kattaessa. Välttäkää valumia maalatuilla
noilla. Peskää valumat pois saippualla ja
ellä.

Polttoaineen loppuminen
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä.

RME (rapsimetyyliesteri)
Dieselöljyyn saa sekoittaa enintään 5 %
RME:tä.

K
p
P
s
v

P
H
v
kTärkeää!

Yli 5 % RME-pitoisuus saattaa aiheuttaa
moottorivaurioita.
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ljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merki-
llä alueella.

Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja
oikeaa viskositeettia.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä öljyn lisäai-
neita. Ne voivat vaurioittaa moottoria. Jos
muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys
lähimpään valtuutettuun Volvo-
korjaamoon huoltoa varten.
jyt ja nesteet

tapuikko, bensiinimoottorit

jyn ja öljynsuodattimen
kastus ja vaihto

olto- ja takuukirjassa ovat ohjeet öljyn ja
nsuodattimen sopivista vaihtoväleistä.
ttaessa epäsuotuisissa olosuhteissa
sitellaan lyhyempiä vaihtovälejä, ks.
156.

ottoriöljyn määrä pitää tarkastaa ja öljy
taa säännöllisesti.

Mittapuikko, dieselmoottorit
On tärkeää tarkastaa uuden auton moottorin
öljymäärä jo ennen ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa. Huolto- ja takuukirjasta käy ilmi
mittarilukema, jonka kohdalla se tulee tehdä.
Volvo suosittelee öljymäärän tarkastamista
2500 km välein. Tarkin tulos saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä.
Mittaustulos on virheellinen välittömästi
moottorin pysäyttämisen jälkeen. Mittapuikko
näyttää liian pientä määrää, koska kaikki öljy ei
ole ehtinyt valua öljypohjaan.

HUOM! Ks. suositeltu öljylaatu, viskositeetti
ja täyttömäärä sivulta 212.

Ö
ty
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esunestesäiliön sijainti1

esunesteen täyttö
uulilasin- ja valonpesimillä on yhteinen
esunestesäiliö.

. Täyttö 4-sylinterisissä malleissa ja diese-
lautoissa.

. Täyttö 5-sylinterisissä malleissa.
äyttäkää pakkasnestettä talvella, etteivät
umppu, säiliö ja letkut jäädy. Tilavuustiedot,
s. s. 213.

UOM! Sekoittakaa jäätymisenestoaine
eteen ennen täyttöä.

1. Moottorimallista riippuen.
yn tarkastus moottorin ollessa
mä:
Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.
Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittapuikon MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Ks. täyttömäärä sivulta 212.
yn tarkastus moottorin ollessa
min:

Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10-15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
öljypohjaan.
Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.

– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittapuikon MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Ks. täyttömäärä sivulta 212.

P

P
T
p

1

2
K
p
k

H
v

Tärkeää!
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin.
Öljyn kulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.

VAROITUS!
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosar-
jalle, siitä voi syttyä tulipalo.
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arru- ja kytkinneste, tarkastus
täyttö

rru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
esteen pinnan on oltava MIN- ja MAX-
erkin välissä. Tarkastakaa määrä säännölli-

esti. Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi
i joka toisen määräaikaishuollon yhtey-
essä.

s. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu
atu sivulta 213.

s autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja
oimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
jettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa

T
O
tu
jä
ty
n. 1. Sijoitus riippuen siitä, onko auto

vasemmalta vai oikealta ohjattava.
jyt ja nesteet

hdytysneste, tarkastus ja
ttö

udattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää
ittaa jäähdytysnesteen ja veden
ssuhde vallitsevaan säähän. Älkää lisätkö
kkää vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos
dytysnesteen osuus on liian pieni tai liian
ri.

Ks. täyttömäärä sivulta 213.

Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa,
voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja,
jotka voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia)
sylinterinkanteen. Lisätkää jäähdytysnestettä,
kun pinta on laskenut MIN-merkin kohdalle.

HUOM! Moottoria saa käyttää vain jäähdytys-
järjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat
lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita
(halkeamia) sylinterinkanteen.

J
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ärkeää!
n erittäin tärkeää käyttää Volvon suosi-
ksen mukaista korroosiolta suojaavaa
ähdytysnestettä. Uuden auton jäähdy-
snesteen pakkasenkestävyys on
–35 °C.

VAROITUS!
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
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on hyvin kosteaa, jarruneste on
dettava kerran vuodessa.

Ohjaustehostimen öljy,
tarkastus ja täyttö
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhtey-
dessä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
oltava MIN- ja MAX-merkin välissä.

Ks. täyttömäärä ja suositeltu öljylaatu
sivulta 213.

Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika tai
jos autosta häviää virta ja sitä on hinattava,
autoa voidaan edelleen ohjata. Ohjaaminen
on silloin paljon normaalia raskaampaa ja
ohjauspyörän kääntäminen vaatii enemmän
voimaa.

VAROITUS!
s jarrunestemäärä on jarrunestesäi-
ssä alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa
elleen lisäämättä jarrunestettä.
rrunestehäviön syy pitää selvittää.
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yhkimen sulkien vaihto
Kääntäkää pyyhkimen varsi ulos ja
kääntäkää sulka 90 asteen kulmaan
varteen nähden.
Vetäkää sulka akselilta, suoraan sivulle.
Työntäkää uusi sulka (1) paikalleen
90 kulmassa pyyhkimen varteen nähden.
Kääntäkää sulka (2) taivutetun pellin (3)
alle ja pyyhkimen varsi alas.
OM! Pyyhkimen sulat ovat eripituiset.
jettajan puolen sulka on pitempi kuin
en.
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Akku sisältää syövyttävää
happoa.

Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.

Räjähdysvaara.
ku

un hoito
n kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
nnistyksien määrä, purkautumiset,
tapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
.

olehtikaa seuraavista asioista akun hyvän
innan varmistamiseksi:

Tarkastakaa säännöllisesti, että akussa on
oikea määrä nestettä (A).
Tarkastakaa akun kaikki kennot. Käyttäkää
ruuvitalttaa kansien irrotukseen. Jokai-
sessa kennossa on oma maksimimäärän
merkki.
Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun
maksimimäärän merkkiin saakka.

HUOM! Älkää täyttäkö yli merkin (A).

• Kiinnittäkää kannet kunnolla.
HUOM! Jos akku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivi-
sesti.

Akun symbolit
Akkuun on kiinnitetty symboleja.

Käyttäkää suojalaseja.

Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.

Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.

Tärkeää!
Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua
vettä (akkuvettä).
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un irrotus:
Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
Irrottakaa akun suojus.
Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin. Tällöin
kaikki tiedot auton sähköjärjestelmästä
ehtivät tallentua eri ohjausyksiköihin.
Irrottakaa kansi ja akkukotelon etuseinä
ruuvitaltalla.
Irrottakaa miinuskaapeli.
Irrottakaa akun kiinnike.
Irrottakaa pluskaapeli.
Nostakaa akku ulos.
un asennus:
Asettakaa akku paikalleen.
Liittäkää pluskaapeli.
Asentakaa akun kiinnike.
Liittäkää miinuskaapeli.
Asentakaa akkukotelon etuseinä ja kansi
takaisin.
Asentakaa akun suojus.

VAROITUS!
Akussa voi muodostua kaasua, joka
räjähtää erittäin herkästi. Käynnistyskaa-
pelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä
riittää räjäyttämään akun. Akku sisältää
rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa
runsaalla vedellä. Jos happoa on joutunut
silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
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alokotelon irrotus:
Poistakaa virta-avain ja kääntäkää valokat-
kaisin asentoon 0.
Vetäkää valokotelon lukitussokka (1) ylös.
Vetäkää valokoteloa sivulle ja sitten
eteenpäin (2).
Irrottakaa liitinkappale.
Nostakaa valokotelo ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei
naarmuunnu.

alokotelon asennus:
Kytkekää liitinkappale.
Asettakaa valokotelon takaisin ja
asentakaa lukitussokka. Tarkastakaa, että
se on oikein paikallaan.
Tarkastakaa valaistus.

alokotelon pitää olla kytketty ja paikallaan,
nnen kuin valot kytketään päälle tai virta-
vain työnnetään virtalukkoon.

T
Ä
so
hö
tu
se
lttimoiden vaihto

istä
kkien polttimoiden erittelyt ovat
lla 219.

ttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat
yistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa
ualla kuin Volvon teknisessä huollossa,
t seuraavat:

Yleisvalaistus katossa.
Lukuvalot.
Käsinekotelon valo.
Suuntavalo, ulkotaustapeili.
Turvavalaistus, ulkotaustapeili.
Lisäjarruvalo.

Etuosan lampunvaihto
Kaikki etuosan lamput (sumuvaloja lukuun
ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko
valokotelo moottoritilan kautta.

V
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V
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V
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ärkeää!
lkää koskeko lamppujen laseihin paljain
rmin. Sormista tarttuva rasva ja öljy
yrystyvät lämmön vaikutuksesta kerros-
maksi heijastimeen ja voivat vaurioittaa
n.

VAROITUS!
Bi-ksenon -valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää kaikki valonheittimiin
kohdistuvat työt teettää valtuutetulla
Volvo-korjaamolla.
Bi-ksenonvalonheittimet edellyttävät
erityistä varovaisuutta, koska ne on varus-
tettu suurjännitelaitteella.
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aukovalot
Irrottakaa koko valokotelo.
Vasen valonheitin:
Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään.
Oikea valonheitin:
Kiertäkää lampunpidintä myötäpäivään.
Vetäkää lampunpidin ulos ja vaihtakaa
polttimo.
Asentakaa lampunpidin takaisin. Sen voi
asentaa vain yhdellä tavalla.
Asentakaa valokotelo paikalleen.
lttimoiden vaihto

hivalot
nen ja lampun irrotus:

Irrottakaa koko valokotelo.
Kääntäkää lukitussangat sivuun ja irrot-
takaa kansi.
Irrottakaa liitinkappale lampusta.
Irrottakaa lampun kiinnitysjousi. Painakaa
ensin vasemmalle niin, että kiinnitysjousi
irtoaa, ja siirtäkää sitä sitten ulospäin,
alaspäin.
Vetäkää polttimo pois.
Asentakaa valokotelo paikalleen.

Polttimon asennus:

– Asettakaa uusi polttimo paikalleen. Sen
voi asentaa vain yhdellä tavalla.

– Painakaa kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman oikealle, niin että se
napsahtaa kiinnikkeeseensä.

– Painakaa liitinkappale takaisin.
– Asentakaa muovikansi paikalleen.
– Asentakaa valokotelo paikalleen.

K
–
–

–

–

–
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ivuvalot
Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään,
vetäkää se ulos ja vaihtakaa lamppu.
Asentakaa lampunpidin paikalleen. Sen
voi asentaa vain yhdellä tavalla.
isontavalot
Vetäkää lampunpidin irti pihdeillä. Älkää
irrottako lampunpidintä johtimista
vetämällä.
Vaihtakaa lamppu.
Painakaa lampunpidin takaisin. Sen voi
asentaa vain yhdellä tavalla.

Suuntavalot
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja

ottakaa se pois.
– Irrottakaa lamppu lampunpitimestä paina-

malla sisäänpäin ja kiertämällä vasta-
päivään.

– Asentakaa uusi lamppu ja asentakaa
lampunpidin takaisin valokoteloon.

S
–

–
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Painakaa lampunpidin paikalleen ja
asentakaa luukku.
lttimoiden vaihto

muvalot
Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-
avain asentoon 0.
Irrottakaa paneeli valokotelon ympäriltä.
Irrottakaa valokotelon molemmat torx-
ruuvit ja ottakaa kotelo esiin.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
Kiertäkää lamppua vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
Sovittakaa uusi lamppu paikalleen ja
kiertäkää myötäpäivään.
Kytkekää liitinkappale polttimoon.
Kiinnittäkää valokotelo ruuveilla ja
painakaa paneeli takaisin.

Lampunpitimen irrotus
Kaikki takavalon lamput vaihdetaan tavaratilan
kautta.

– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-
avain asentoon 0.

– Irrottakaa vasemman/oikean paneelin
luukut, jotta pääsette käsiksi lamppuihin.

– Polttimot on asennettu erillisiin lampunpi-
timiin.

– Irrottakaa liitinkappale lampunpitimestä.
– Painakaa salvat yhteen ja vetäkää lampun-

pidin irti.
– Vaihtakaa polttimo.
– Kytkekää liitinkappale.

–
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utoonnousuvalot
utoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljet-
jan ja matkustajan puolella.

Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
Asentakaa uusi polttimo.
Asentakaa linssi paikalleen.
ttimonpidin

mppujen sijainti takavalossa
Jarruvalot
Seisontavalot
Suuntavalo
Sumutakavalo (yksi puoli)
Peruutusvalot

OM! Jos vikailmoitus "Polttimovika"/
rkista jarruvalot" säilyy viallisen polttimon
don jälkeen, pitää valtuutetun Volvo-

jaamon tarkastaa auto.

Rekisterikilven valo
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virta-

avain asentoon 0.
– Irrottakaa ruuvi ruuvitaltalla.
– Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja

vetäkää se ulos. Kiertäkää liitinkappaletta
vastapäivään ja vetäkää polttimo ulos.

– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Asettakaa liitinkappale takaisin ja

kiertäkää myötäpäivään.
– Asettakaa valokotelo paikalleen täydel-

lisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.

A
A
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–
–
–



NTO

Ylläpito ja huolto

Po

Ta
–

–
–

eililasin asennus:

Painakaa ensin paikalleen peililasin
yläreunan kolme lukituskielekettä.
Painakaa sitten kiinni kolme alempaa.
lttimoiden vaihto

varatila
Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
Asentakaa uusi polttimo.

Meikkipeilin valo
Peililasin irrotus:

– Työntäkää ruuvitaltta keskeltä alareunan
alle ja kiertäkää ja vääntäkää reunan
lukituskieleke varovasti ylös.

– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle sekä
vasemmalla että oikealla puolella (mustien
kumipisteiden kohdalta) ja vääntäkää
varovasti lasin alareuna irti.

– Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.

– Poistakaa rikkinäinen lamppu ja asentakaa
tilalle uusi.

P

–

–
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Var
tois
pal

s moottoritilassa
htakaa palaneen tilalle uusi varoke, jonka väri
amat kuin entisen.

iniFuse".
ASE" ja ne tulee vaihdattaa vain valtuute-

Fuse" ja ne saa vaihdattaa vain Volvon

hdit varokkeiden irrotuksen ja asennuksen
rokkeet

istä
a auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormi-
sen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
okkeilla.

okkeet on sijoitettu kahteen eri paikkaan autossa:

Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
Rele-/varokekeskus matkustamossa.

ihto
jokin sähkökomponentti tai toiminto ei toimi, syynä voi olla

okkeen palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.

Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.
Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen taivutettu lanka palanut
poikki.
Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka väri ja ampeerilukema
ovat samat kuin entisen.
okekeskuksissa on tila varavarokkeille. Jos sama varoke palaa
tuvasti, komponentissa on jokin vika. Ajakaa Volvon tekniseen
veluun tarkastusta varten.

Rele-/varokekesku
Varokepaikkoja on 36. Vai
ja ampeerimerkintä ovat s

• 19—36 ovat tyyppiä "M
• 7—18 ovat tyyppiä "JC

tulla Volvo-korjaamolla.
• 1—6 ovat tyyppiä "Midi

teknisessä palvelussa.
Kannen sisäpuolella on pi
helpottamiseksi.
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idikkeistä kokonaan, kiinnittäkää verhoilu
rtonainen nasta uudelleen pidikkeisiin. Se
kä pitää verhoilun paikallaan.
rokkeet

le-/varokekeskus matkustamossa
okepaikkoja on 50. Varokkeet on sijoitettu käsinekotelon alle. Siinä
tila myös varavarokkeille.

okkeen vaihto:

Irrottakaa varokekeskuksen peittävä sisäverhoilu painamalla ensin
pidikkeiden (1) keskinastaa sisään n. 1 cm ja vetämällä ne sitten
irti.
Kiertäkää molempia siipiruuveja (jotka pitävät varokekeskusta
paikallaan) (2) vastapäivään kunnes ne irtoavat.
Kallistakaa varokekeskus (3) alas puolitiehen. Vetäkää se istuinta
kohti vasteeseen saakka. Laskekaa se kokonaan alas. Varokekes-
kuksen voi irrottaa kokonaan.
Sulkekaa varokekeskus päinvastaisessa järjestyksessä.

– Irrottakaa keskinasta p
pidikkeillä ja painakaa i
laajentaa pidikkeitä, mi
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dio- ja puhelinjärjestelmä
linnaisvaruste)

vo Interactive on järjestelmä, jossa yhdis-
t audio- ja puhelintoiminnot. Volvo Inter-

ive -järjestelmää on helppo ja kätevä
ttää yhteisestä ohjauspaneelista ja ohjaus-
rän näppäimistöllä. Valittu toiminto näkyy
auspaneelin näytössä.

estelmä voidaan varustaa Dolby Surround
Logic II:lla (tietyt mallit). Tämä antaa

nnollisemman äänentoiston.

iojärjestelmän tasoja on kolme:

Performance:
AM/FM -radio, CD-soitin, 4x20 W, neljä
kokoäänialueen kaiutinta (tai neljä kokoää-
nialueen kaiutinta ja kaksi diskanttikaiu-
tinta tietyillä markkina-alueilla).
HighPerformance:
AM/FM -radio, CD-soitin, 4x40 W,
kahdeksan kaiutinta (basso- ja diskantti-
kaiutin joka ovessa).
Premium Sound:
AM/FM -radio, CD-soitin, 4x70 W +
25 W, Dolby Pro Logic II, 12 kaiutinta
(basso-, keskiääni- ja diskanttikaiutin
etuovissa, basso- ja diskanttikaiutin
takaovissa, basso- ja diskantti kojelaudan
keskikaiuttimessa).

Näiden tasojen tarkka erittely voi olla erilainen
eri markkina-alueilla. Tiettyjä tasoja ei ole
saatavissa kaikilla markkina-alueilla. Valinnais-
varusteiden lista (subwoofer, CD-/MD-soitin,
CD-vaihtaja, puhelin, navigointi ym.) vaihtelee
myös markkina-alueittain. Kaikkia valinnaisva-
rusteita ei saa kaikkien tasojen järjestelmiin.

Käyttöohjekirjassa selostetaan yksi audio- ja
puhelinjärjestelmän käyttötapa. Jos ohjaus-
pyörässä on näppäimistö, myös sitä voidaan
käyttää.
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Oh

Kes

3. AUTO – Hakee ja tallentaa voimak-
kaimmat asemat

4. Näyttö – Näyttää valinnat, valikot ja
tiedot

5. Sisään-/ulossyöttöaukko
6. Ulossyöttö – CD/MD
7. Asemantallennusnäppäimet/

CD-vaihtajan levynvalinta (1-6),
puhelimen numero- ja merkkinäppäimet
sekä pikavalinta valikoissa

äyttö
o. toiminto, esim. valikkovaihtoehdot, viestit,
uhelinnumerot tai asetukset esitetään
äytössä. Päivänvalossa informaatio
sitetään vaaleaa taustaa vasten ja pimeässä
mmaa taustaa vasten. Puhdistakaa näyttö

uivalla, pehmeällä liinalla. Älkää käyttäkö
uhdistusaineita.

äyttöä käyttää myös lämmitys- ja ilmastointi-
rjestelmä.

alikoiden käyttö
ainamalla MENU pääsette päävalikkoon.
äävalikossa valitaan sen audiolähteen (esim.
dio) säädöt, joka on parhaillaan aktivoituna.
llei audiojärjestelmä ole kytketty päälle,
itään säätöjä ei voi tehdä.
jauspaneeli

kikonsolin ohjauspaneeli

Keskikonsolin ohjauspaneeli
1. POWER – Audio päälle/pois
2. PHONE – Puhelin päälle/pois/valmi-

ustila (standby)
3. VOLYYMI – Säätää äänenvoimakkuutta
4. CD/MD – Vaihtaa CD- ja MD-soittimen

(valinnaisvaruste) välillä
5. AM/FM – Pikavalinta, joko FM1, FM2 tai

AM
6. MENU – Avaa päävalikon
7. ENTER – Valitsee valikossa, aktivoi

valinnan tai aktivoi puhelimen valmiusti-
lasta (standby).

8. EXIT – Siirtää taaksepäin valikossa,
keskeyttää valinnan, asettaa puhelimen
valmiustilaan (standby) ja poistaa
edellisen merkin tekstiä ja numeroita
syötettäessä.

9. Navigointipainike – selaa ylös/alas
valikoissa, hakee/vaihtaa kappaleen/
aseman tai askeltaa eteen- ja taaksepäin
tekstin ja numeroiden syötössä ja
vaihtaa levyjä CD-vaihtajassa.

10. TUNING – Kappaleen/aseman haku/
vaihto

11. SOUND – Ääniasetus (esim. basso,
diskantti ja eteen/taakse)

12. SCAN – Automaattinen asemanhaku

1

1

1
1
1

N
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ikoiden käyttö:

Valikossa siirrytään ylös-/alaspäin
navigointinäppäimellä.
EXIT -näppäimellä peruutetaan valinta tai
siirrytään yksi askel taaksepäin valikkora-
kenteessa.
ENTER -näppäimellä vahvistetaan,
valitaan tai siirrytään alavalikosta
seuraavaan alavalikkoon.
akun jännite on alhainen, näytössä näkyy
ti. Energiansäästötoiminto sulkee tietyt
innot tai vähentää akun kuormitusta esim.
tamalla audiolaitteiston äänenvoimak-
tta.
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Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
toistuvasti SOUND-painiketta. Valit-
tavana on BASSO, DISKANTTI, ETEEN/
TAAKSE, BALANSSI, SUBWOOFER
(valinnaisvaruste), KESKIKAIUTIN tai
SURROUND.
Säätäkää äänitaso TUNING -nupilla.
Näytössä näkyy asteikko minimiasennosta
maksimiasentoon. Keskellä on normaa-
litaso.

Ääniasetus Näytössä näkyy

Basso BASSO
Diskantti DISKANTTI
Etu- ja takakaiut-
timien välinen
tasapaino

ETEEN/TAAKSE

Oikean- ja vasem-
manpuoleisten
kaiuttimien välinen
tasapaino

BALANSSI

Bassokaiuttimien
äänitaso

SUBWOOFER
(valinnaisvaruste)

Keskikaiuttimen
äänitaso (tietyt
mallit)

KESKIKAIUTIN

Ympäröivän äänen
taso, surround
(tietyt mallit)

SURROUND
diotoiminnot

dio päälle/pois
a-avaimen on oltava vähintään
nnossa I. Audiojärjestelmä kytketään
lle ja pois painamalla POWER -painiketta.
auton virta katkaistaan audiojärjestelmän
ssa päällä, se on automaattisesti päällä,
auto käynnistetään uudelleen.

nilähteen valinta
ilähde valitaan pikavalintanäppäimillä
/MD ja AM/FM.

Kun AM/FM -painiketta painetaan
toistuvasti, kytkeytyvät vuorotellen FM1,
FM2 ja AM.
ittu äänilähde näkyy näytössä.

Äänenvoimakkuuden säätö
Voimakkuussäätimen kääntäminen myötä- tai
vastapäivään lisää tai vähentää äänenvoimak-
kuutta, myös ohjauspyörän näppäimistöä
voidaan käyttää.

Autossa on ASC -järjestelmä, nopeudesta
riippuva äänenvoimakkuuden säätö. Se
tarkoittaa, että äänenvoimakkuutta säädetään
automaattisesti auton nopeuden mukaan.

Taukotila
Kun äänenvoimakkuus on asennossa nolla,
siirtyy CD/MD-soitin taukotilaan. Aktivoikaa
soitin uudelleen lisäämällä äänenvoimak-
kuutta.

Toimintojen TP, PTY, uutiset ja
hälytys äänenvoimakkuuden
säätö
Jos esim. soitetaan CD-levyä radion vastaan-
ottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy
taukotilaan. Tiedotus kuuluu sillä äänenvoi-
makkuudella, joka on valittu kyseiselle tiedo-
tukselle. Sen jälkeen palataan CD-soittimelle
säädettyyn äänenvoimakkuuteen. Jos äänen-
voimakkuutta säädetään tiedotuksen aikana,
uusi äänenvoimakkuus tallentuu, ja sitä
käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.

Ääniasetus
– Painakaa SOUND -painiketta.

–

–
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Valitkaa Ääniasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa Etutaajuuskorjain (Takataajus-
korjain) ja painakaa ENTER.
Säätäkää taso navigointinäppäimellä tai
TUNING -nupilla.
Valitkaa seuraava taajuus navigointinäp-
päimellä. Viisi taajuutta voidaan säätää.
ENTER tallentaa tehdyt muutokset ja
lopettaa toiminnon.
EXIT lopettaa toiminnon tallentamatta
tehtyjä muutoksia.
diotoiminnot

kikaiuttimen äänitasoa voidaan säätää
, jos valikosta on valittu Dolby Pro Logic II
L II ) tai kolmikanavaääni (3CH). Subwoo-

n tasoa voi säätää vain, jos se on aktivoitu.

lby Surround Pro Logic II
tyt mallit)

lby Surround Pro Logic II tarjoaa yhdessä
laudan keskikaiuttimen kanssa lähes

nnonmukaisen äänentoiston.

rmaalit stereokanavat vasen ja oikea jakau-
at vasen-keski-oikeaksi. Lisäksi auton
akaiuttimista saadaan ympäröivä ääni.

lby Surround Pro Logic II toimii CD- ja
-asennoissa. AM- ja FM-radiolähetysten
nteluun suositellaan 3-kanavaääntä.
lby Surround Pro Logic II sisältyy vain
keimpaan audiotasoon, Premium
ndiin.

päröivän äänen säätö:

Painakaa MENU.
Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko
ja painakaa ENTER.
Valitkaa Ääniasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa Surround AM/FM tai Surround
CD/MD ja painakaa ENTER.
Valitkaa Pro Logic II, 3-kanavaääni tai Pois
ja painakaa ENTER.

Näytössä näkyy Dolby Pro Logic II:n symboli,
jos se on valittu. Näytössä näkyy
3-kanavaääni, jos se on valittu.

Pois tarkoittaa normaalia stereotilaa.

Dolby Surround Pro Logic II ja
Dolby-kuvake ovat Dolby
Laboratories Licensing
Corporationintavara-merkkejä.
Dolby Pro Logic II Surround

System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporationin lisenssillä.

Bassokaiutin — Subwoofer
(valinnaisvaruste)
Antaa laitteistolle täyteläisemmän äänen ja
matalammat bassoäänet:

– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko

ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Subwoofer ja painakaa ENTER.

Rasti (näytön) ruudussa osoittaa, että se
on aktivoitu.

Taajuuskorjain, edessä/takana
(tietyt mallit)
Etukaiuttimien äänen hienosäätö:

– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko

ja painakaa ENTER.

–

–

–

–

–

–
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Näytössä näkyy Aut.tallennus, ja joukko
voimakkaita asemia (enintään 10) valitulta
taajuusalueelta tallentuu nyt automaatti-
tallennusmuistiin. Jos yhtään riittävän
voimakasta asemaa ei löydy, näytössä
näkyy Asemaa ei löydy.

allennetut asemat löytyvät näppäimillä 0-9.
un radio on automaattitallennustilassa,
äytössä näkyy Auto. Teksti häviää näytöstä,
un palataan tavalliseen radiotilaan. Taval-
een radiotilaan palataan painamalla AM/FM
ainiketta, EXIT -painiketta tai lyhyesti (alle
,7 s) Auto -painiketta.

utomaattitallennustilaan palaaminen:

Viimeksi tallennetut asemat löytyvät paina-
malla lyhyesti Auto -painiketta ja valitse-
malla sitten asema näppäimillä 0-9.

canning
semien skannaus:

Valitkaa radiotila AM-/FM -painikkeella.
Painakaa SCAN. Näytössä näkyy Scan.
Toiminto lopetetaan painamalla SCAN tai
EXIT.

oiminto hakee automaattisesti seuraavan
oimakkaan AM - tai FM -aseman. Kun se on
ytänyt aseman, se pysähtyy sille
. 8 sekunniksi. Sen jälkeen haku jatkuu.
diotoiminnot

emien haku
Valitkaa radiotila AM, FM1 tai FM2
AM/FM -näppäimellä.
Painakaa lyhyesti navigointinäppäimen
vasenta tai oikeaa nuolta, niin radio hakee
seuraavan voimakkaan aseman.
Toistakaa haku painamalla jompaakumpaa
nuolta uudelleen.

emien haku käsin
manhaku käsin voidaan tehdä kahdella
lla.

Säätäkää haluttu taajuus TUNING -
nupilla.
Painakaa navigointinäppäimen vasenta tai
oikeaa nuolta ja pitäkää sitä painettuna.

Radio hakee nyt hitaasti valittuun
suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua. Vapauttakaa painike,
kun haluttu taajuus näkyy näytössä.

Taajuutta voi tarvittaessa hienosäätää paina-
malla lyhyesti jompaakumpaa nuolta.

Asemien tallennus
Halutun aseman tallennus johonkin pikavalin-
tanäppäimistä 0-9:

– Hakekaa haluamanne asema.
– Painakaa sitä pikavalintapainiketta, johon

asema halutaan tallentaa, ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni häviää pariksi sekunniksi
ja Asema tallennettu näkyy näytössä.

Voitte tallentaa 10 AM -, FM1 - ja FM2 -
asemaa, kaikkiaan 30 asemaa.

Asemien automaattitallennus
Auto hakee ja tallentaa automaattisesti
enintään kymmenen voimakasta AM - tai FM -
asemaa erilliseen muistiin. Jos asemia löytyy
enemmän kuin kymmenen, valitaan
kymmenen voimakkainta. Toiminto on
erityisen käyttökelpoinen, kun radioasemat ja
niiden taajuudet eivät ole tiedossa.

– Valitkaa radiotila AM/FM -näppäimellä.
– Haku aloitetaan pitkällä (yli 2 sekuntia)

Auto-näppäimen painalluksella.

–
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dio Data System — RDS
S on järjestelmä, joka yhdistää samaan
kostoon kuuluvat lähetysasemat. Sillä mm.
mistetaan, että oikea taajuus on valittuna
pumatta siitä, mitä asemaa kuunnellaan tai
ä äänilähde on aktiivinen (esim. CD). Sen
lla voidaan myös ottaa vastaan liikennetie-
uksia ja löytää tietyn tyyppisiä ohjelmia.
ioteksti on myös osa RDS-järjestelmää.
ioasema voi esim. lähettää tietoja

haillaan kuunneltavasta radio-ohjelmasta.

OM! Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-
stelmää, tai ne käyttävät vain valittuja osia
tarjoamista mahdollisuuksista.

haku (automaattinen
etysasemanhaku)
aku näkyy näytössä, kun valitun aseman
taanotto on heikko. Radio hakee
omaattisesti valitun radiokanavan voimak-
ta asemaa. PI-haku Exit peruuttaa näkyy
tössä, kunnes asema on löytynyt.

tiset
jelmakoodatut tiedotukset (kuten RDS-
mien uutiset) keskeyttävät muiden
ilähteiden toiston ja kuuluvat tähän tarkoi-
seen säädetyllä äänenvoimakkuudella.
io palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
envoimakkuuteen heti uutislähetyksen
uttua.

Uutisten asetus:
– Valitkaa radiotila AM/FM -näppäimellä.
– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko

ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Uutiset ja painakaa ENTER.
NEWS esitetään näytössä. Painakaa EXIT,
jos ette halua kuunnella lähetettäviä uutisia.
Toiminto Uutiset on kuitenkin edelleen
kytkettynä ja radio odottaa seuraavaa
uutisohjelmaa.

Toiminnon sulkeminen
– Valitkaa radiotila AM/FM -painikkeella.
– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko

ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Uutiset ja painakaa ENTER.
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Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
Valitkaa TP-asema ja painakaa ENTER.
Valitkaa TP kaikilta asemilta ja painakaa
ENTER.

P-haku
iikennetiedotuksia voi kuunnella matkusta-
ssaan eri paikkakunnilla ja maissa tarvitse-
atta itse valita asemaa.

Painakaa MENU.
Valitkaa ajankohtainen äänilähde.
Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
Valitkaa TP-haku ja painakaa ENTER.

oiminnon sulkeminen
alitkaa TP-haku uudelleen ja painakaa
NTER.

adioteksti
ietyt RDS-asemat lähettävät tietoja
hjelmien sisällöstä, esiintyjistä jne.

ämä tiedot saadaan näyttöön tekstinä
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER
(ajankohtainen äänilähde on aina merkitty
valikkoon, kun audiojärjestelmä on
kytketty päälle).
Valitkaa Radioteksti valikosta ja painakaa
ENTER.
litkaa Uutisten lopetus
kyiseltä asemalta
Valitkaa radiotila AM/FM -näppäimellä.
Aktivoikaa asema, jolta uutisten on määrä
tulla.
Painakaa MENU.
Valitkaa Äänen lisäasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa Uutisasema ja painakaa ENTER.
Valitkaa Uutisia nykyiseltä asemalta ja
painakaa ENTER.
minnon sulkeminen
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa Uutiset ja painakaa ENTER.
Valitkaa Uutisasema ja painakaa ENTER.
Valitkaa Uutiset kaikilta asemilta ja
painakaa ENTER.

kennetiedotukset —
-asema
S-asemien lähettämät liikennetiedotukset
keyttävät muiden äänilähteiden toiston ja
luvat tähän tarkoitukseen säädetyllä
envoimakkuudella. Radio palaa aikai-
paan äänilähteeseen ja äänenvoimak-

teen heti tiedotuksen loputtua.

Liikennetiedotusten asetus
– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
TP näkyy näytössä toiminnon ollessa
aktivoituna. Jos valittu asema pystyy lähet-
tämään liikennetiedotuksia, näytössä näkyy
TP))). Jos ette halua kuunnella parhaillaan
kuuluvaa liikennetiedotusta, painakaa EXIT.
TP-toiminto on kuitenkin edelleen kytkettynä,
ja radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.

Liikennetiedotusten vastaanotto
tietyltä kanavalta
– Valitkaa radiotila AM-/FM -painikkeella.
– Aktivoikaa asema, jolta liikenne-tiedo-

tusten on määrä tulla.
– Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen

äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa

ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-asema ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP nykyiseltä asemalta.
TP-aseman aktivoinnin poistaminen
– Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen

äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa

ENTER.

–
–
–

T
L
e
m

–
–
–

–
–
T
V
E

R
T
o

N
–

–



NUU

Volvo Interactive

Ra

Toi
Val
EN

Hä
Häl
ei v
näy
Toi
mis
kat

Oh
PTY
ma

–

–
–

HU
nim

Oh
•
•
•
•
•

ietyn ohjelmatyypin haku
aku koko taajuusalueelta:

Valitkaa FM1 tai FM2 ja painakaa MENU.
Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko
ja painakaa ENTER.
Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
Siirtykää kohtaan Valitse PTY ja painakaa
ENTER.
Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY -symboli näytössä syttyy ensim-
mäisen valinnan yhteydessä ja radio
asettuu PTY -valmiustilaan.
Taaksepäin pääsee painamalla EXIT.
Valitkaa Hae PTY ja painakaa ENTER. Jos
radio löytää valittua ohjelmatyyppiä lähet-
tävän aseman, ohjelma alkaa kuulua kaiut-
timista.

os valittua ohjelmatyyppiä lähettävää
semaa ei löydy, radio palaa aikaisempaan
aajuuteen.

TY on tämän jälkeen valmiustilassa, kunnes
okin asema alkaa lähettää valittua ohjelma-
yyppiä. Tämän tapahtuessa radio siirtyy
utomaattisesti valittua ohjelmatyyppiä lähet-
ävälle asemalle.
diotoiminnot

minnon sulkeminen
itkaa Radioteksti uudelleen ja painakaa
TER.

lytys
ytys lähetetään automaattisesti. Toimintoa
oi kytkeä pois. HÄLYTYS! näkyy radion
tössä, kun hälytystiedotus lähetetään.
mintoa käytetään autoilijoiden varoitta-
een vakavista onnettomuuksista ja
astrofeista.

jelmatyyppi — PTY
-toiminolla voitte valita haluamanne ohjel-

tyypin.

Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
Valitkaa Näytä PTY ja painakaa ENTER.
Valittuna olleen aseman PTY näkyy
näytössä.
OM! Kaikilla radioasemilla ei ole PTY -
ikettä.

jelmatyyppi — näkyy näytössä
Ajankohtaisuus
Tiedot
Urheilu
Koulutus
Teatteri

• Kulttuuri
• Tiede
• Puheviihde
• Pop
• Rock
• Viihdemusiikki
• Kevyt klassinen
• Klassinen musiikki
• Muu musiikki
• Sää
• Talous
• Lapset
• Sosiaaliset asiat
• Uskonto
• Puhelinohjelmat
• Matkailu
• Vapaa-aika
• Jazz
• Country
• Kansanmusiikki
• Klassikot
• Folk
• Asiaohjelmat
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DS-toimintojen
alauttaminen
alauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasa-
etukset.

Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa Nollaa kaikki ja painakaa ENTER.
Painakaa ENTER uudelleen valintanne
vahvistamiseksi.
minnon sulkeminen
Valitkaa Nollaa kaikki PTY:t. Symboli PTY
sammuu näytössä ja radio palautuu
normaalitilaan.
Y-valmiustila
io asetetaan PTY -valmiustilaan toista-

lla kohdat 1-6.

tomaattinen taajuuspäivitys
-toiminto on normaalisti aktivoituna ja
lehtii siitä, että voimakkain saatavilla oleva
tysasema valitaan.

tomaattinen taajuuspäivitys
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa
ENTER.
Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
delleenaktivointi
Valitkaa AF ja painakaa ENTER.

eelliset radio-ohjelmat
eellinen-toiminto ei ole normaalisti
ivoituna. Toiminto aktivoituna voitte jatkaa
ohjelman kuuntelua, vaikka signaali on

kko.

eellisten radio-ohjelmien aktivointi
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.

– Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa
ENTER.

– Valitkaa Alueellinen ja painakaa ENTER.
– REG näkyy näytössä.
Toiminnon sulkeminen
– Valitkaa REG uudelleen ja painakaa

ENTER.

EON - Paikallinen/Kaukainen
(Enhanced Other Networks)
EON -toiminto aktivoituna liikennetiedotukset
ja uutislähetykset keskeyttävät esim. radio-
ohjelman.

Toiminnossa on kolme tasoa:

• Paikallinen - Keskeyttää vain signaalin
ollessa voimakas.

• Kaukainen - Keskeyttää myös signaalin
ollessa heikompi.

• Pois - Ei aktivoituna.
EON-toiminnon aktivointi
– Painakaa MENU.
– Valitkaa ajankohtaisen äänilähteen valikko

ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Radion lisäasetukset ja painakaa

ENTER.
– Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Paikallinen, Kaukainen tai Pois ja

painakaa ENTER.
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an-toiminto soittaa kymmenen sekuntia

kaisen kappaleen alusta.

Painakaa SCAN.
Voitte soittaa ajankohtaisen kappaleen
painamalla EXIT.

vyteksti
etyissä CD-levyissä on tietoja nimikkeistä.
edot esitetään tekstinä näytössä (koskee
in yhdistettyä CD/MD-sointinta).

vytekstin aktivointi
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Levyteksti ja painakaa ENTER.

s levylle on tallennettu tietoja, ne näkyvät nyt
ytössä.

iminnon sulkeminen
Valitkaa Levyteksti ja painakaa ENTER.
/MD (valinnaisvaruste)

-/MD-soittimen käynnistys
linnaisvaruste)
nnistäkää CD-/MD -soitin painamalla
/MD -painiketta. Syöttäkää levy soittimeen.

-levyt
CD-levyn laatu ei vastaa standardin

60908 vaatimuksia, tai jos se on äänitetty
noilla laitteilla, levyn ääni voi olla huono tai

ei kenties soi lainkaan.

ppaleen vaihto
lliseen tai seuraavaan kappaleeseen
ytään painamalla navigointinäppäimen
enta tai oikeaa nuolta. Kappaleen numero
yy näytössä. Tähän tarkoitukseen voidaan
ttää myös TUNING -nuppia (tai ohjaus-
rän näppäimistöä).

Pikasiirto
Voitteetsiä tiettyä kohtaa kappaleesta tai koko
levyltä painamalla navigointinäppäimen
vasenta tai oikeaa nuolta. Haku jatkuu niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.

Satunnaisvalinta
Toiminnon ollessa aktivoituna cd-levyn
kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.

– Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.

– Valitkaa Satunnaissoitto ja painakaa
ENTER.

RND näkyy näytössä niin kauan kuin toiminto
on aktivoituna.

Toiminnon sulkeminen
– Valitkaa Satunnaissoitto uudelleen ja

painakaa ENTER tai painakaa EXIT.
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Tärkeää!
Käyttäkää ainoastaan vakiolevyjä (12 cm),
ei pienempiä. Älkää käyttäkö liimatulla
etiketillä varustettuja CD-levyjä.
CD-soittimen synnyttämä lämpö voi
aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
CD-soitin voi tällöin vaurioitua.
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-/MD-levyn ulossyöttö
y poistetaan soittimesta painamalla
ssyöttöpainiketta. Liikenneturvallisuus-
tä ulos tullut CD-levy pysyy ulkona
sekuntia. Sen jälkeen soitin vetää levyn
aisin sisään ja kytkeytyy taukotilaan (ei
ke MD -soitinta). Aktivoikaa soitin
elleen painamalla CD/MD.
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atunnaisvalinta
D-levyn kappaleiden soittaminen satunnai-
essa järjestyksessä.

Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Satunnaissoitto ja painakaa
ENTER.
Kun valitaan Yksi levy tai Kaikki levyt, soitin
valitseekappaleet satunnaisesti yhdeltä tai
kaikilta CD-vaihtajassa olevilta levyiltä.
RND tai RND ALL näkyy näytössä niin
kauan kuin toiminto on aktivoituna.
Seuraava satunnainen kappale valitaan
painamalla navigointinäppäimen oikeaa
nuolta.

oiminnon sulkeminen
Painakaa EXIT.

UOM! Seuraavan satunnaisen kappaleen
alinta toimii vain valitulla levyllä.

can
can-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
kaisen kappaleen alusta.

Painakaa SCAN.
UOM! Voitte soittaa ajankohtaisen

appaleen painamalla EXIT.
-vaihtaja (valinnaisvaruste)

-vaihtajan käynnistys
-vaihtajassa voi olla jopa kuusi CD-levyä
anaikaisesti.

-vaihtajan käynnistys:

Painakaa CD -painiketta.
Valitkaa tyhjä paikka numeronäppäimillä
1-6 (tai navigointinäppäimen ylös/alas-
nuolilla). Tyhjä paikka näkyy näytössä.
Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajaan.
mistakaa ennen uuden levyn syöttämistä,
Aseta levy näkyy näytössä.

-levyt
CD-levyn laatu ei vastaa standardin

60908 vaatimuksia, tai jos se on äänitetty

huonoilla laitteilla, levyn ääni voi olla huono tai
se ei kenties soi lainkaan.

Levyn valinta
Soitettava levy valitaan numeropainikkeilla
1-6 tai painamalla navigointinäppäimen ylös-
tai alas-nuolta. Levyn ja kappaleen numero
näkyvät näytössä.

Kappaleen vaihto
Edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
siirrytään painamalla navigointinäppäimen
vasenta tai oikeaa nuolta. Kappaleen numero
näkyy näytössä. Tähän tarkoitukseen voidaan
käyttää myös TUNING -nuppia (tai ohjaus-
pyörän näppäimistöä).

Pikasiirto
Voitte etsiä tiettyä kohtaa kappaleesta tai
koko levyltä painamalla navigointinäppäimen
vasenta tai oikeaa nuolta. Haku jatkuu niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
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Tärkeää!
Käyttäkää ainoastaan vakiolevyjä (12 cm),
ei pienempiä. Älkää käyttäkö liimatulla
etiketillä varustettuja CD-levyjä.
CD-soittimen synnyttämä lämpö voi
aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
CD-soitin voi tällöin vaurioitua.
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Poi
vyteksti
sakin CD-levyissä on tiedot kappaleista.

dot saadaan näyttöön tekstinä.

dot Levytekstistä
Painakaa MENU. Valitkaa ajankohtaisen
äänilähteen valikko ja painakaa ENTER.
Valitkaa Levyteksti ja painakaa ENTER.
levylle on tallennettu tietoja, ne näkyvät
näytössä.

minnon sulkeminen
Valitkaa Levyteksti ja painakaa ENTER.

-levyn ulossyöttö, 1 levy
y poistetaan soittimesta painamalla
ssyöttöpainiketta. CD-levy pysyy ulkona
sekuntia. Sen jälkeen soitin vetää levyn
aisin sisään ja kytkeytyy taukotilaan.
ivoikaa soitin uudelleen painamalla
/MD.

-levyn ulossyöttö, kaikki
yt

sto aloitetaan pitämällä ulossyöttöpaini-
ta painettuna (yli 2 sekunnin ajan). Koko
makasiini tyhjennetään levy kerrallaan.
sta ulos kaikki näkyy näytössä.
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7.7. Nollaa kaikki

D-valikko
. Satunnaissoitto

. Uutiset (Pois1)

. TP (Pois1)

. Ääniasetukset
4.1. Surround AM/FM (tietyt mallit)

4.1.1. Dolby Pro Logic II
4.1.2. 3-kanavaääni

4.1.3. Pois1

4.2. Surround CD/MD (tietyt mallit)
4.2.1. Dolby Pro Logic II
4.2.2. 3-kanavaääni
4.2.3. Pois

4.3. Subwoofer (Päällä1)
(valinnaisvaruste)

4.4. Etutaajuuskorjain (tietyt mallit)
4.5. Takataajuuskorjain (tietyt mallit)
4.6. Autom. nopeusrajoitin

4.6.1. Alhainen
4.6.2. Keskitaso
4.6.3. Korkea

4.7. Nollaa kaikki
likkoasetukset ja valikkovalinnat — Audio

1/FM2-valikko

Uutiset Pois1

TP Pois/Päällä1

PTY
1. Valitse PTY

3.1.1. Nollaa kaikki PTY:t
3.1.2. PTY-luettelo

2. Hae PTY
3. Näytä PTY Päällä/Pois

Radioteksti Päällä/Pois1

Radion lisäasetukset
1. TP

5.1.1. TP-asema
5.1.2. TP-haku Pois/Päällä1

2. Uutisasema

3. AF Päällä1/Pois
4. Alueellinen Päällä/Pois1

5. EON
5.5.1. Pois
5.5.2. Paikallinen

5.5.3. Kaukainen1

6. Nollaa kaikki
Ääniasetukset

1. Surround AM/FM (tietyt mallit)
6.1.1. Dolby Pro Logic II
6.1.2. 3-kanavaääni

6.1.3. Pois1

2. Surround CD/MD (tietyt mallit)
6.2.1. Dolby Pro Logic II

6.2.2. 3-kanavaääni
6.2.3. Pois

6.3. Subwoofer Päällä1/Pois
(valinnaisvaruste)

6.4. Etutaajuuskorjain (tietyt mallit)
6.5. Takataajuuskorjain (tietyt mallit)
6.6. Autom. nopeusrajoitin

6.6.1. Alhainen
6.6.2. Keskitaso
6.6.3. Korkea

6.7. Nollaa kaikki

AM-valikko
7. Ääniasetukset

7.1. Surround AM/FM (tietyt mallit)
7.1.1. Dolby Pro Logic II

7.1.2. 3-kanavainen stereo Pois1

7.2. Surround CD/MD (tietyt mallit)
7.2.1. Dolby Pro Logic II
7.2.2. 3-kanavaääni
7.2.3. Pois

7.3. Subwoofer Päällä1/Pois
(valinnaisvaruste)

7.4. Etutaajuuskorjain (tietyt mallit)
7.5. Takataajuuskorjain (tietyt mallit)
7.6. Autom. nopeusrajoitin

7.6.1. Alhainen
7.6.2. Keskitaso
7.6.3. Korkea
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1

-vaihtajan valikko
Satunnaissoitto

1. Pois1

2. Yksi levy
3. Kaikki levyt

Uutiset (Pois1)

TP (Pois1)

Levyteksti (Pois1)
Ääniasetukset

1. Surround AM/FM (tietyt mallit)
5.1.1. Dolby Pro Logic II
5.1.2. 3-kanavaääni

5.1.3. Pois1

2. Surround CD/MD (tietyt mallit)

5.2.1. Dolby Pro Logic II1

5.2.2. 3-kanavainen stereo
5.2.3. Pois

3. Subwoofer (Päällä1)
(valinnaisvaruste)

4. Etutaajuuskorjain (tietyt mallit)
5. Takataajuuskorjain (tietyt mallit)
6. Autom. nopeusrajoitin

5.6.1. Pieni
5.6.2. Keskisuuri
5.6.3. Suuri

7. Nollaa kaikki

CD/MD-valikko
1. Satunnaissoitto

2. Uutiset (Pois1)

3. TP (Pois1)

4. Levyteksti (Pois1)
5. Ääniasetukset

5.1. Surround AM/FM (tietyt mallit)
5.1.1. Dolby Pro Logic II
5.1.2. 3-kanavaääni

5.1.3. Pois1

5.2. Surround CD/MD (lisävaruste)

5.2.1. Dolby Pro Logic II1

5.2.2. 3-kanavaääni
5.2.3. Pois

5.3. Subwoofer (Päällä1)
(valinnaisvaruste)

5.4. Etutaajuuskorjain (valinnaisvaruste)
5.5. Takataajuuskorjain

(valinnaisvaruste)
5.6. Autom. nopeusrajoitin

5.6.1. Pieni
5.6.2. Keskisuuri
5.6.3. Suuri

5.7. Nollaa kaikki

. Oletusarvo/tehdasasetukset
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enni on asennettu katolle.

hjauspyörän näppäimistö

nikesarjalla voidaan käyttää useimpia
elinjärjestelmän toimintoja. Kun puhelin
aktivoitu, sitä voi käyttää vain puhelintoi-
toihin. Aktiivisessa tilassa puhelintiedot
yvät aina ohjauspaneelin näytössä.

ikrofoni

dsfree-toiminnon mikrofoni on integroitu
tokonsoliin sisätaustapeilin viereen.

hjauspaneeli

kkia toimintoja (paitsi puhelun äänenvoi-
kkuutta) voidaan ohjata ohjauspaneelin
nikesarjalla. Näytössä esitetään valikkotoi-
not, viestit, puhelinnumerot yms.

uhelinluuri (valinnaisvaruste)

IM-kortti

-kortti asetetaan käsinekotelossa olevaan
meen.

istä
Muistakaa ennen kaikkea liikenneturval-
lisuus.
Jos kuljettajan on käytettävä puhelimen
luuria, auto pitää ensin pysäyttää turval-
liseen paikkaan.

• Sulkekaa puhelinjärjestelmä autoa tankat-
taessa.

• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytys-
töiden läheisyydessä.

• Teettäkää puhelinjärjestelmänne
huoltotyöt vain valtuutetuilla henkilöillä.

Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.

Hätäpuhelun soittaminen:
– Aktivoikaa puhelin.
– Valitkaa ko. alueen hätänumero

(EU:n alueella: 112).
– Painakaa ENTER.

Kaiutin
Puhelin käyttää kuljettajan oven kaiutinta (tai
audiojärjestelmän keskikaiutinta, jos sellainen
on).
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MEI-numero
uhelimen lukitsemista varten on operaatto-
lle ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
n 15-numeroinen sarjanumero, joka on
hjelmoitu puhelimeen. Saatte numeron
äyttöön näppäilemällä *#06#. Kirjoittakaa
e muistiin ja säilyttäkää turvallisessa
aikassa.

Lähtöteho 2 W

SIM-kortti Pieni

Muistipaikkoja 2551

1. SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee
liittymästä riippuen.

SMS (Short Message
Service)

Kyllä

Data/faksi Ei

Kaksitaajuus Kyllä
(900/1800)
helintoiminnot

M-kortti
elinta voidaan käyttää vain voimassa

van SIM-kortin (Subscriber Identity
dule) kanssa. Kortteja on saatavissa eri
kko-operaattoreilta. Jos kortin suhteen
nee ongelmia, ottakaa yhteys verkko-
raattoriinne.

ttakaa SIM-kortti puhelimeen ottaes-
ne sen käyttöön.

Sulkekaa puhelin.
Avatkaa käsinekotelo ja SIM-kortin
pitimen luukku.
Vetäkää SIM-kortin pidin ulos.

– Asettakaa kortti niin, että metallipinta jää
näkyviin. Varmistakaa, että SIM-kortin
viistetty kulma sopii pitimen viisteeseen.

– Painakaa pidin varovasti takaisin sisään.

Kaksi SIM-korttia
Monet verkko-operaattorit tarjoavat kaksi
SIM-korttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIM-
korttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta
SIM-korttia käytetään.
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Kes

hjauspyörän näppäimistö
. ENTER – Hyväksyy puhelun, askeltaa

valikossa tai aktivoi puhelimen valmiusti-
lasta (standby). ENTER -painallus
näyttää myös viimeksi valitun numeron.

. EXIT – Keskeyttää/kieltää puhelun,
siirtyy taaksepäin valikossa tai
keskeyttää valinnan sekä poistaa
syötetyt numerot/merkit.

. Volyymi – Lisää/vähentää puheluäänen
voimakkuutta puhelun aikana.

. Navigointipainike – selaa ylös/alas
valikoissa, askeltaa eteen- ja taaksepäin
tekstin ja numeroiden syötössä.
kikonsolin ohjauspaneeli

1. PHONE – Päälle/pois/valmiustila
(standby).

2. MENU – Avaa päävalikon.
3. ENTER – Hyväksyy puhelun, valitsee

valikosta tai aktivoi puhelimen valmiusti-
lasta (standby). Lyhyt ENTER -painallus
näyttää myös viimeksi valitun numeron.

4. EXIT – Keskeyttää/kieltää puhelun,
siirtyy taaksepäin valikossa tai
keskeyttää valinnan sekä poistaa
syötetyt numerot/merkit.

5. Navigointipainike – Selaa ylös/alas
valikoissa, askeltaa eteen- ja taaksepäin
tekstin ja numeroiden syötössä.

6. Näyttö
7. Numero- ja merkkinäppäimet sekä valik-

kovaihtoehtojen pikavalinta.
8. VOLYYMI – Säätää radion ym. tausta-

äänen voimakkuutta puhelun aikana.

O
1

2

3

4
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äytössä. Puhelimen on oltava aktiivitilassa,
tta puhelinjärjestelmän muita toimintoja

oidaan käyttää.

ikavalinnat valikossa
alikkojärjestelmässä voidaan käyttää
umeroita nuolten ja ENTER -näppäimen
semesta valikon valintaan päävalikkotasolta.
kainen valikkovaihtoehto on numeroitu.
umerot näkyvät näytössä yhdessä valikko-
aihtoehdon kanssa.

iikenneturvallisuus
urvallisuussyistä tietyt puhelimen valikkojär-
stelmän osat eivät ole käytettävissä auton
opeuden ylittäessä 8 km/h. Aikaisemmin
loitettu toiminta valikkojärjestelmässä
oidaan suorittaa loppuun. Nopeusrajoitus
oidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.1
alikkolukko.

DIS
ntelligent Driver Information System) IDIS-
rjestelmällä tulevia puheluja ja tekstiviestejä
oidaan viivästää niin, että huomion voi
eskittää ajamiseen. Tulevia puheluja ja
kstiviestejä voidaan viivästää 5 sekuntia,

nnen kuin ne kytketään. Vastaamattomat
uhelut näkyvät näytössä. IDIS voidaan
ytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.2.
helintoiminnot

tkaisin
puhelinjärjestelmä on aktivoituna tai
iustilassa (standby), näytössä näkyy

elimen luuri. Jos auton virta katkaistaan
elinjärjestelmän ollessa päällä, se on
lleen päällä, kun virta kytketään seuraavan

ran. Jos puhelinjärjestelmä on kytketty pois
ltä, puheluita ei voida ottaa vastaan.

helinjärjestelmän aktivointi
Painakaa PHONE.
Näppäilkää PIN-koodi ja painakaa
ENTER.
lkeminen
Puhelinjärjestelmä kytketään pois päältä
pitämällä PHONE -painiketta painettuna.
miustila (standby)
Puhelinjärjestelmä asetetaan valmiustilaan
(standby) painamalla PHONE tai EXIT.
delleenaktivointi
Järjestelmä aktivoidaan uudelleen paina-
malla lyhyesti PHONE -painiketta.

ittaminen ja puhelun
staanottaminen
ttaminen:

Valitkaa numero ja painakaa ohjauspyörän
painikesarjan tai ohjauspaneelin ENTER -
painiketta, tai nostakaa luuri.

Puhelun vastaanotto:

– Painakaa ENTER tai nostakaa luuri. Voitte
käyttää myös vastaajatoimintoa, ks.
valikkovaihtoehto 4.3.

Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä
automaattisesti pois puhelinkeskustelun
ajaksi, ks. valikkovaihtoehto 5.5.3.

Äänenvoimakkuuden
vähentäminen puhelun aikana
Jos puhelin soi radion ollessa päällä, sen
äänenvoimakkuus pienenee, kun puheluun
vastataan. Kun puhelu lopetetaan, äänenvoi-
makkuus palautuu aikaisemmin säädetylle
tasolle. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää
myös puhelun aikana, ja tämä uusi äänenvoi-
makkuustaso säilyy puhelun loputtua. Audio-
laitteiden ääni voidaan sulkea myös kokonaan
puhelinkeskustelun ajaksi. Katsokaa
valikko 5.5.3. Toiminto on vain Volvon integ-
roidussa puhelinjärjestelmässä.

Puhelun lopettaminen
Painakaa EXIT tai laskekaa luuri. Audiojärjes-
telmä palaa aikaisempaan toimintaan.
Hylätkää tuleva puhelu painamalla EXIT.

Valmiustila (standby)
On mahdollista ottaa vastaan puheluja audio-
järjestelmän ollessa aktiivinen ja audiojärjes-
telmän äänilähteiden tietojen näkyessä
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Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta, painakaa ENTER sen valitse-
miseksi.
Soittakaa numeroon painamalla pikasoit-
topainiketta n. kaksi sekuntia, tai painakaa
lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.

UOM! Puhelimen päälle kytkennän jälkeen
n odotettava hetki, ennen kuin pikasoitto on
ahdollinen. Jotta lyhytnumeron voisi valita,

alikon 3.4.1 pitää olla aktivoituna.

uden puhelun
astaanottaminen
amanaikaisesti käynnissä
levan puhelun kanssa
aksi äänimerkkiä käynnissä olevan puhelun
ikana ilmoittaa, että on tulossa toinen
uhelu. Näytössä näkyy: Vastaa?
uhelun vastaanotto:

Painakaa ENTER. Käynnissä oleva puhelu
siirtyy odotustilaan.
Lopettakaa puhelu ja palatkaa odottavaan
puheluun valitsemalla Odotus/Jatka.

orjukaa tuleva puhelu: Painakaa EXIT.

opettakaa aktiivinen puhelu: Painakaa EXIT.
oiminto voidaan valita pois valikosta.
helinluuri (valinnaisvaruste)
ttaminen luurilla:

Valitkaa numero keskikonsolin näppäimis-
töllä ja nostakaa luuri. Painakaa luuria
alaspäin ennen sen nostamista.
elu katkeaa, kun luuri asetetaan takaisin

meensä.

envoimakkuus säädetään luurin sivussa
valla säätimellä.

dsfree-toimintoon vaihtaminen puhelua
ettamatta:

Painakaa ohjauspyörän oikeaa nuolta (tai
ohjauspaneelin valikkopainiketta) ja
valitkaa Handsfree. Painakaa ENTER ja
laskekaa luuri. Jos luuri on jo nostettu

puhelinkeskustelun alkaessa, ääni tulee
Handsfree-järjestelmästä. Ääni siirretään
luuriin Painamalla MENU -painiketta, siirty-
mällä kohtaan Handset ja painamalla
ENTER.

Viimeksi soitetut
puhelinnumerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.

Soittaminen viimeksi soitettuun numeroon:

– Painakaa ENTER ohjauspyörän tai ohjaus-
paneelin näppäimistössä (aktiivitilassa).

– Selatkaa eteen- tai taaksepäin navigointi-
näppäimellä viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.

– Painakaa ENTER.

Pikasoitto
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittonäppäimeen (1-9).

– Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja
painakaa ENTER.

– Siirtykää kohtaan Pikasoitto, valikko 3.4,
ja painakaa ENTER.

– Valitkaa haluamanne numero lyhytnume-
roksi. Vahvistakaa valinta painamalla
ENTER.
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uhelinmuistio
uhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
uhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
uistiin.

un vastaanotetaan puhelu puhelinmuis-
ossa olevasta numerosta, näytössä näkyy
oittajan nimi.

uhelimen muistiin voidaan tallentaa
orkeintaan 255 nimeä.

uhelinnumeron ja nimen tallentaminen

Painakaa MENU.
Valitkaa Puhelinmuistio ja painakaa
ENTER.
Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
Näppäilkää nimi ja painakaa ENTER.
Näppäilkää numero ja painakaa ENTER.
Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.

opiointi SIM-kortin ja puhelinmuistion
älillä
opiointi SIM-kortista puhelinmuistioon:

Painakaa MENU.
Valitkaa Puhelinmuistio.
Valitkaa Kopioi kaikki.
Valitkaa SIM-kortista puhelinmuistioon ja
painakaa ENTER.

S
po

O

H

P

helintoiminnot

iminnot käynnissä olevan
helun aikana
nnissä olevan puhelun aikana on käytettä-
ä useita toimintoja.

atkaa navigointinäppäimellä ja valitkaa
namalla ENTER.

otustilaan kytketyn puhelun aikana on
tettävissä useita toimintoja.

Selatkaa navigointinäppäimellä ja valitkaa
painamalla ENTER.

Puheluäänen voimakkuus
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimak-
kuutta puhelun aikana painamalla suurta tai
pientä kaiutinta ohjauspyörän näppäimis-
tössä.

Puhelimen ollessa aktivoituna ohjauspyörän
painikesarja ohjaa vain puhelintoimintoja.

Jotta ohjauspyörän näppäimillä voidaan
ohjata audiojärjestelmää, puhelimen on oltava
valmiustilassa (standby).
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alaus/Salaus
is

Salaustila

dotus/Jatka Valinta, siirretäänkö
käynnissä oleva puhelu
odotustilaan vai jatke-
taanko sitä

andsfree/Luuri Käytetäänkö
handsfree-toimintoa
vai luuria

uhelinmuistio Puhelinmuistion näyttö

Salaus/Salaus
pois

Salaustila

Handsfree/Luuri Käytetäänkö
handsfree-toimintoa
vai luuria

Yhdistäminen Kokouspuhelu (tarjoaa
lisää valintoja)

Vuorottelu Kahden puhelun
vuorottelu

Puhelinmuistio Puhelinmuistion näyttö
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iointi voidaan tehdä myös puhelinkortista
-korttiin.

en poistaminen
elinmuistiosta poistaminen:

Painakaa MENU.
Valitkaa Puhelinmuistio.
Valitkaa Hae.
Näppäilkää nimen ensimmäinen kirjain (tai
koko nimi) ja painakaa ENTER.
Siirtykää poistettavan nimen kohdalle ja
painakaa ENTER.
Poistakaa valitsemalla Poista.

en/viestin kirjoittaminen
nakaa merkin sisältävää painiketta kerran
päimen ensimmäistä merkkiä varten, kaksi

taa seuraavaa merkkiä varten, jne.
ilyönnin saa painamalla 1.

Tekstinsyötön keskeyttäminen:
– Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä

EXIT-painikkeen painalluksella.
– Palatkaa valikkoon uudella pitkällä

EXIT-näppäimen painalluksella.

Soitto muistista
– Painakaa MENU.
– Hakekaa numero puhelinmuistiosta selaa-

malla alaspäin navigointinäppäimellä (tai
ohjauspyörän vasemmalla nuolinäppäi-
mellä).

– Painakaa ENTER ja selatkaa navigointi-
näppäimellä halutun nimen kohdalle, tai
painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.

– Soittakaa valittuun numeroon painamalla
ENTER.

välilyönti 1- ? ! , . : " ' ( )
a b c 2 ä å à æ ç
d e f 3 è é
g h i 4 ì
j k l 5
m n o 6 ñ ö ò Ø
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ù
w x y z 9

* jos tarvitsette saman näppäimen
kaksi kirjainta peräkkäin, painakaa
välissä * tai odottakaa muutama
sekunti

0 + 0 @ * # & $ £ / %
# isojen ja pienten kirjaimien välinen

vaihto
EXIT Poistaa viimeksi syöttämänne

merkin. Pitkällä painalluksella
häviää koko numero tai koko teksti.
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3.
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5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch

5.3. SIM-turva
5.3.1. Päällä
5.3.2. Pois
5.3.3. Automaattinen

5.4. Koodien muuttaminen
5.4.1. PIN-koodi
5.4.2. Puhelinkoodi

5.5. Ääni
5.5.1. Soiton voimakkuus
5.5.2. Soittoääni
5.5.3. Vaimenna radio
5.5.4. Viestiääni

5.6. Liikenneturv.
5.6.1. Valikkolukko
5.6.2. IDIS

.7. Tehdasaset.
likkoasetukset ja valikkovalinnat — Puhelin

helinvalikko
Puheluloki

1. Ei vastatut
2. Vastatut
3. Soitetut
4. Poista luettelo

1.4.1. Kaikki puhelut
1.4.2. Ei vastatut
1.4.3. Vastatut
1.4.4. Soitetut

5. Puhelun kesto
1.5.1. Viimeinen
1.5.2. Puhelujen määrä
1.5.3. Yht. aika
1.5.4. Nollaa
Viestit

1. Lue
2. Kirjoita
3. Viestiasetus

2.3.1. SMSC-numero
2.3.2. Voimassaoloaika
2.3.3. Viestityyppi
Puhelinmuistio

1. Lisää
2. Etsi
3. Kopioi kaikki

3.3.1. SIM puhelimeen
3.3.2. Puh. SIM:iin

4. Pikavalinta
3.4.1. Aktiivi

3.4.2. Valitse numero
3.5. Tyhjennä SIM
3.6. Tyhjennä puhelin
3.7. Muistin tila

4. Puh.valinnat
4.1. Lähetä numero
4.2. Puhelu odottaa
4.3. Aut.vastaaja
4.4. Autom.uud.soitto
4.5. Siirto

4.5.1. Kaikki puhelut
4.5.2. Varattuna
4.5.3. Ei vastausta
4.5.4. Ei tavoitettavissa
4.5.5. Faksipuhelu
4.5.6. Datapuhelu
4.5.7. Poista kaikki

5. Puh.asetukset
5.1. Verkko

5.1.1. Automaattinen
5.1.2. Käsinvalinta

5.2. Kieli
5.2.1. English UK
5.2.2. English US
5.2.3. Español
5.2.4. Français CAN
5.2.5. Français FR
5.2.6. Italiano
5.2.7. Nederlands
5.2.8. Português BR
5.2.9. Português P

5
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.2. Etsi
imen etsiminen puhelinmuistiosta

.3. Kopioi kaikki
IM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien
opioiminen puhelimen muistiin.

.3.1. SIM-muistista puhelinmuistiin

.3.2. Puhelinmuistista SIM-muistiin

.4. Pikasoitto
uhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
llentaa lyhytnumerona.

.5. Tyhjennä SIM
IM-kortin tai koko muistin tyhjentäminen

.6. Pyyhi puhelimen muisti
oko puhelimen muistin tyhjentäminen.

.7. Muistin tila
äyttää, kuinka monta SIM-kortin ja
uhelimen muistipaikkaa nimet ja numerot
vat varanneet. Taulukosta nähdään, kuinka
onta on varattu kaikista mahdollisista,
sim. 100(250).

. Puheluvaihtoehdot

.1. Lähetä numero
alittavissa on, halutaanko oman numeron
äkyvän siinä puhelimessa, johon soitetaan.
ttakaa yhteys verkko-operaattoriinne, jos

aluatte pysyvästi salaisen numeron.
likkovaihtoehdot, selostus
uheluloki

. Ei vastatut
ttelo vastaamatta jääneistä puheluista.
ittavissa on soittaminen, poistaminen tai
elinmuistioon tallentaminen.

. Vastatut
ttelo vastatuista puheluista. Valittavissa
soittaminen, poistaminen tai puhelinmuis-
n tallentaminen.

. Soitetut puhelut
ttelo aikaisemmin valituista numeroista.
ittavissa on soittaminen, poistaminen tai
elinmuistioon tallentaminen.

. Poista luettelo
ittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1,
ja 1.3 seuraavasti.

.1. Kaikki

.2. Ei vastatut

.3. Vastatut

.4. Soitetut

. Puhelun kesto
kkien puheluiden tai viimeisimmän
elun kesto.

.1. Viimeinen

.2. Puhelujen määrä

.3. Yht. aika

.4. Nollaa

Puhelumittarin nollaamiseksi tarvitaan
puhelinkoodi (ks. Valikko 5.4).

2. Viestit
2.1. Lue
Saapuneet tekstiviestit. Tekstiviestin voi
poistaa, lähettää edelleen, muuttaa tai
tallentaa osittain tai kokonaan.

2.2. Kirjoita
Viestin kirjoittaminen näppäimistöllä. Sen voi
tallentaa tai lähettää.

2.3. Viestiasetus
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) viesti-
keskukseen, joka siirtää viestinne, ja kuinka
kauan sitä säilytetään viestikeskuksessa.

2.3.1. SMSC-numero
2.3.2. Voimassaoloaika
2.3.3. Viestityyppi
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin saadak-
senne lisätietoja näistä asetuksista sekä
SMSC-numerosta. Asetuksia ei normaalisti
tule muuttaa.

3. Puhelinmuistio
3.1. Lisää
Nimen ja puhelinnumeron tallennus puhelin-
muistioon. Katsokaa lisätietoja kohdasta
puhelinmuistion toiminnot.
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4.4
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4.5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
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5. P
5.1
Val
ma
näy

5.1
5.1

.5. Ääni

.5.1. Äänenvoimakkuus, Säätäkää soitto-
signaalin äänenvoimakkuutta.

.5.2. Soittosignaali. Soittosignaaleita on
seitsemän erilaista.

.5.3. Vaimentakaa radio: On/off

.5.4. Viestipiippaus

.6. Liikenneturvallisuus
opeustoiminnon kytkeminen pois, ts. koko
alikkojärjestelmään pääsee myös ajon
ikana.

.6.1. Valikkolukko

.6.2. IDIS
IS-toiminto voidaan kytkeä pois. Tulevaa

uhelua ei viivytetä missään ajotilanteessa.

.7. Tehdasasetukset
rjestelmän tehdasasetuksien palautta-
inen.
likkoasetukset ja valikkovalinnat — Puhelin

. Puhelu odottaa
ittavissa on, halutaanko saada tieto toisen
elun odottamisesta käynnissä olevan
elun aikana.

. Aut.vastaaja
evan puhelun vastaanotto automaattisesti.

. Uudelleensoitto
ttaminen aiemmin varattuna olleeseen
eroon.

. Siirto
itkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
etään edelleen annettuun puhelinnu-

roon.

.1. Kaikki puhelut (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua)

.2. Varattuna

.3. Ei vastausta

.4. Ei tavoitettavissa

.5. Faksipuhelu

.6. Datapuhelu

.7. Poista kaikki

uhelinasetukset
. Verkko
itkaa operaattori automaattisesti tai
nuaalisesti. Valittu operaattori näkyy
tössä puhelimen perustilassa.

.1. Auto

.2. Käsinvalinta

5.2. Kieli
Valitkaa puhelimen kieli.

5.2.1. English UK
5.2.2. English US
5.2.3. Español
5.2.4. Français CAN
5.2.5. Français FR
5.2.6. Italiano
5.2.7. Nederlands
5.2.8. Português BR
5.2.9. Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-turva
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä,
poissa vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi
automaattisesti.

5.3.1. Päällä
5.3.2. Pois
5.3.3. Automaattinen
5.4. Koodien muuttaminen
Voitte vaihtaa PIN-koodin tai
puhelinkoodin. 5.4.1. PIN-koodi 5.4.2.
Puhelinkoodi (käyttäkää koodia 1234, ennen
kuin vaihdatte oman koodinne). Puhelin-
koodia käytetään puhelumittarin nollaa-
miseen. Kirjoittakaa koodi muistiin ja
säilyttäkää se turvallisessa paikassa.
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Tekniset tiedot

Ma

aikessa autoa koskevassa yhteydenpi-
ossa Volvon jälleenmyyjän kanssa sekä
araosien ja tarvikkeiden tilauksen yhtey-
essä on avuksi, jos tiedetään auton malli-
erkintä, alustanumero ja moottorinumero.

. Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun
koodinumerot sekä tyyppihyväksyntä-
numero (oikeassa B-pylväässä).

. Moottorin mallimerkintä, osanumero ja
valmistusnumero (moottorin oikealla
sivulla).

. VIN-numero (malli- ja vuosimallimer-
kintä sekä alustanumero) on meistetty
moottoritilaan tuulilasin alapuolelle.

. Vaihteiston mallimerkintä ja valmiste-
numero,
(a) Käsivalintainen vaihteisto
(etupuolella)

(b), (c) automaattivaihteisto
(yläpuolella).
llimerkinnät

K
d
v
d
m

1

2

3

4
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Jarrullinen perävaunu

Maks.
perävaunumassa

Suurin
kuulaan

kohdistuva
massa:

1.6 1200 kg 75 kg
1.6D käsivalintainen
1300 kg
1.8 1300 kg
muut 1500 kg

Jarruton perävaunu:

Maks.
perävaunumassa

Suurin
kuulaan

kohdistuva
massa:

700 kg 50 kg

VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
tat ja painot

tat
uus: 447 cm

eys: 177 cm

seliväli: 264 cm

ideleveys edessä: 154-155 cm

ideleveys takana: 153-154 cm

inot
no ajokunnossa sisältää kuljettajan, poltto-
säiliön painon 90 % täynnä ja muut pesu-
hdytysnesteet yms. Matkustajien paino ja
nnetut varusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
distuva massa (perävaunu kytkettynä, ks.
lukkoa), taakkateline, suksilaatikko yms.
uttavat kuormituskykyyn eikä niitä lasketa

noon ajokunnossa. Suurin sallittu kuorma
ljettajan lisäksi) = Kokonaismassa – Paino
kunnossa.

Ks. tarran sijainti s. 208.

1. Suurin kokonaismassa
2. Suurin yhdistelmämassa

(auto + perävaunu)
3. Suurin etuakselimassa
4. Suurin taka-akselimassa
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteriotetta.

Suurin kattokuorma: 75 kg
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ottorin erittelyt

ottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistus-
ero voidaan lukea moottorista, ks. s. 208.

1.6 1.8 2.4 2.4i

oottoritunnus B4164S3 B4184S11 B5244S5 B5244S4
eho (kW/r/s) 74/100 92/100 103/83 125/100
hv/r/min) 100/6000 125/6000 140/5000 170/6000
ääntömomentti (Nm/r/s) 150/67 165/67 220/67 230/73
kpm/r/min) 15,3/4000 16,8/4000 22,4/4000 23,4/4400
ylinteriluku 4 4 5 5
ylinterin halkaisija (mm) 79 83 83 83
kunpituus (mm) 81,4 83.1 90 90

kutilavuus (dm3 tai litraa) 1,60 1,80 2,44 2,44

uristussuhde 11,0:1 10,8:1 10,3:1 10,3:1
ytytystulpat:
ärkiväli (mm) 1,2 1,3 3x0,6 +/-0.1 3x0,6 +/-0
iristysmomentti (Nm) 15 ±2 12 30 30
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T5 1.6D 2.0D 2.0D

oottoritunnus B5254T3 D4164T D4204T D4204T21

eho (kW/r/s) 162/83 81/67 100/67 98/67
hv/r/min) 220/5000 110/4000 136/4000 133/4000
ääntömomentti (Nm/r/s) 320/25-80 240/ 320/33 320/33
kpm/r/min) 32,6/1500-

4800
24,5/ 32,6/2000 32,6/2000

ylinteriluku 5 4 4 4
ylinterin halkaisija (mm) 83 75 85 85
kunpituus (mm) 93,2 88,3 88 88

kutilavuus (dm3 tai litraa) 2,52 1,56 2,00 2,00

uristussuhde 9,0:1 18,3:1 18,5:1 18,5:1
ytytystulpat:
ärkiväli (mm) 0,7 +0,1 - - -
iristysmomentti (Nm) 30 - - -

. Ranska
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ylaatu:2 Viskositeetti3

1.6 SAE 5W-30

1.8

2.4

2.4

T5

1.6

2.0

2.0

1
2
3

yttömäärät

ottoriöljy

ikkeukselliset ajo-olosuhteet
kastakaa öljy useammin poikkeuksellisissa
-olosuhteissa, esim. paljon moottorijarru-
ta vaativassa vuoristoajossa sekä mootto-
ajossa suurilla nopeuksilla.
siinimoottorit: Valitkaa poikkeuksellisissa

-olosuhteissa täyssynteettinen mootto-
jy, joka antaa paremman suojan mootto-
.

vo suosittelee Castrol® -öljytuotteita.

Moottorimalli
MIN – ja MAX-merkin
välinen täyttömäärä

Määrä1

litraa
Suositeltu ölj

B4164S3 0—0,75 4,0 WSS-M2C913-B

B4184S11 0—0,75 4,3

B5244S5 0—1,6 5,8 ACEA A1/B1

i B5244S4

B5254T3

D D4164T 0—1,0 3,7 WSS-M2C913-B

D D4204T 0—2,0 5,5

D D4204T2

. Sisältyy suodattimen vaihto.

. Vaihtoehtoisesti ACEA A5/B5

. Öljyn on täytettävä laatuvaatimus, vaikka valitaankin kaavion mukaan toinen viskositeetti.

Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja
oikeaa viskositeettia.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä öljyn lisäai-
neita. Ne voivat vaurioittaa moottoria.

Jos muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys
lähimpään valtuutettuun Volvo-
korjaamoon huoltoa varten.
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Mu

T
S ään muuta vaihteistoöljyä. Jos muuta öljyä
on

Suositeltu laatu:

V aihteistoöljy: WSD-M2C200-C

aihteistoöljy: MTF 97309-10

aihteistoöljy: JWS 3309
J äähdytysneste, jossa on veteen sekoi-

ettua korroosionsuoja-ainetta, ks. sekoitus-
uhde pakkauksesta. Termostaatti avautuu:
ensiinimoottoreissa lämpötilassa 90 °C ja
ieselmoottoreissa lämpötilassa 82 °C,
ensiinimoottori (1,6) 82 °C
ieselmoottori (1,6D) 83 °C

Il ompressoriöljy PAG
ylmäaine R134a (HFC134a)

J OT 4+
ut nesteet ja voiteluaineet

ärkeää!
uositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä, jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa sekoittaa mit

täytetty, ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Volvo-korjaamoon huoltoa varten.

Neste Moottoriversio/osien lukumäärä Määrä

aihteistoöljy 1.6 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen 2,1 litraa V
1.8 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen 1,9 litraa
1.6D Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen 1,9 litraa
2.0D Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen 1,7 litraa
2.4 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen 2,1 litraa V
2.4i Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen 2,1 litraa
T5 Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen 2,0 litraa
T5 Automaattivaihteisto 7,75 litraa V

äähdytysneste 5-syl. Bensiini, käsivalintainen vaihteisto 8,0 litraa J
t
s
b
d
b
d

5-syl. bensiini, automaattivaihteisto 8,5 litraa
4-syl. bensiini (1,8) 7,5 litraa
4-syl. diesel (2,0D) 9,5 litraa
4-syl. bensiini (1,6) 6,2 litraa
4-syl. diesel (1,6D) 7,2 litraa

mastointi1 180-200 grammaa K
500-600 grammaa K

arruneste 0,6 litraa D
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Tä

O hjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai
aman erittelyn mukainen vastaavaa öljy.

H akkasella suositellaan käytettäväksi
eteen sekoitettua Volvon suosittelemaa
akkasnestettä.

P

1 eat tiedot.

Suositeltu laatu:
yttömäärät

hjaustehostin Järjestelmä: 1,2 litraa O
sjosta säiliö 0,2 litraa

uuhteluneste 4-syl. Bensiini/Diesel 4,0 litraa P
v
p

5-syl. Bensiini 6,5 litraa

olttoainesäiliö Ks. s. 215

. Paino vaihtelee moottorimallin mukaan. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon saadaksenne oik

Neste Moottoriversio/osien lukumäärä Määrä
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Po

Ku

Hiilidioksidi-
päästöt

(CO2) g/km

Säiliön
tilavuus

litraa

1 171 55
1 172 55

2 199 62
217

2 203 62
217

T 208 62
224

T
A

227 58
241

1 129 55

2 148 55
152
145
145

2 148 55

1

lttoaine

lutus, päästöt ja tilavuus

Moottori Vaihteisto
Kulutus

litraa/100 km

.6 B4164S3 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (IB5) 7,2

.8 B4184S11 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen
(MTX75)

7,2

.4 B5244S5 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56) 8,4
Automaattivaihteisto (AW55-50/51) 9,1

.4i B5244S4 Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56) 8,5
Automaattivaihteisto (AW55-50/51) 9,1

5 B5254T3 Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66) 8,7
Automaattivaihteisto (AW55-50/51) 9,4

5
WD

Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66) 9,5
Automaattivaihteisto (AW55-50/51) 10,1

.6D D4164T (EURO3)
(EURO4)

Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen
(MTX75)

4,9

.0D D4204T (EURO3) Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (MMT6) 5,6
(EURO4) 5,7
(EURO3) Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen

(M56L2)
5,5

(EURO4) 5,5
.0D D4204T21

(EURO3)
(EURO4) (7CV)

Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (MMT6) 5,6

. Ranska
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lttoaineenkulutus ja
lidioksidipäästöt
llisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
ustuvat EU-direktiivin 80/1268 comb.
kaan standardisoituun ajojaksoon. Poltto-
enkulutus voi muuttua, jos autoon
nnetaan sen painoon vaikuttavia lisävarus-
a. Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat
s vaikuttaa auton polttoaineenkulu-

seen. Kun käytetään oktaaniluvun 91 RON
siiniä, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.

Bensiini
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaa-
niluvuilla 91, 95 ja 98 RON.

• 91 RON ei saa käyttää 4-sylinterisissä
moottoreissa.

• 95 RON sopii normaaliajoon.
• 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan

maksimaalista suorituskykyä vähimmäis-
kulutuksella.

Ajettaessa yli +38 °C lämpimällä säällä suosi-
tellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoai-
neenkulutuksen saamiseksi.

Bensiini: Normi EN 228.

Diesel: Normi EN 590
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talysaattori
alysaattorin tehtävänä on puhdistaa
okaasuja. Se on sijoitettu pakokaasu-
aan moottorin lähelle, jotta se saavuttaisi
easti toimintalämpötilan. Katalysaatto-
a on monoliitti (keraamista kiveä tai
tallia) ja kanavia. Kanavien seinämissä on
t kerros platinaa/rhodiumia/palladiumia.
ä metallit aikaansaavat katalysaattoritoi-

non, ts. ne nopeuttavat kemiallista
ktiota, mutta eivät itse kulu siinä.

LambdatunnistinTM -
happianturi
Happianturi on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyväksikäyttöä.

Happianturi valvoo moottorista virtaavien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasu-
analyysin mittaustulokset syötetään elektro-
niikkajärjestelmään, joka ohjaa jatkuvasti
suihkutusventtiilien toimintaa. Moottoriin
virtaavan polttoaineen ja ilman suhdetta
säädetään jatkuvasti. Säätely luo optimaaliset
olosuhteet haitallisten aineiden (hiilivedyt,
hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle
polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
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U

hköjärjestelmä
eistä
nitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla
ustettu 12 V järjestelmä. Yksinapainen
estelmä, jossa alusta ja moottorin runko

ivat johtimina.

utot, joissa on audiojärjestelmä High
rformance.

ieselautot, joissa on audiojärjestelmä
mium Sound, polttoainekäyttöinen
mitin, RTI.

käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
ä uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja
akapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisa-
sa (katsokaa akussa olevaa tarraa).

neraattori
urin virta = 120/150 A1

ynnistysmoottori
ho = 1,4/1,9 kW1

ku

nnite 12 V 12 V 12 V

lmäkäynnistysvirta (CCA) 520 A 600 A* 700 A**

rakapasiteetti (RC) 100 min 120 min 150 min

. Moottoriversiosta riippuen
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hköjärjestelmä

lttimot

Valaistus Teho W Kanta

. Lähivalot 55 H7

. Bi-ksenon 35 D2S

. Kaukovalot 55 HB3

. Jarruvalot, peruutusvalot, sumutakavalo 21 BA15s

. Suuntavalot, takana/edessä (keltainen) 21 BAU 15s

. Taemmat sivu-/seisontavalot, sivuvalot takana 5 BAY15d

. Autoonnousuvalo, tavaratilan valo, rekisterikilven
alo

5 SV8,5

. Meikkipeili 1,2 SV5,5

. Etumaiset sivu-/seisontavalot, sivuvalot edessä 5 W 2,1 x 9,5d
0. Suuntavalo, ulkotaustapeili (keltainen) 5 W 2,1 x 9,5d
1. Sumuvalot 55 H11
äsinekotelon valo 3 BA9
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ähdytysjärjestelmä ................................... 100
ähdytysneste ............................................ 162

atalysaattori ................................................ 217
atkaisimet keskikonsolissa .........................44
atsaus mittaristoon, oikealta
hjattavat autot ...............................................10
atsaus mittaristoon, vasemmalta
hjattavat autot ................................................. 8
attoluukku ......................................................61
auko-ohjain ....................................................88
auko-ohjaustoiminnot ..................................88
aukovalot .................................................... 168
eyless drive ...................................................91
ick-down ..................................................... 107
iillotus .......................................................... 151
iveniskut ...................................................... 152
okonaismassa ............................................ 209
ompassilla varustettu taustapeili ..............58
ompassin kalibrointi ....................................58
ondenssivesi .............................................. 159
onepelti ....................................................... 158
uormaus ...................................................... 129
ylmäaine .........................................................66
ylmäkäynnistys .......................................... 107
ytkinneste ................................................... 162
ytkinöljy ....................................................... 162
äsijarru ...........................................................54
äsinekotelo ............................................ 83, 94
....................................................................68
S ................................................................ 111
stin, A/C .....................................................68
stin, ECC ....................................................71
tietokone ....................................................47
vakauden hallintajärjestelmä ..................44
valojen korkeudensäätö ..........................45
u ..................................100, 119, 165, 218
inkosuoja, kattoluukku .............................62
omaattipesu ............................................ 150
on hoito ................................................... 149
on pesu ................................................... 150
on tiedot .................................................. 156
on verhoilu .............................................. 150
oonnousuvalot ....................................... 171
imet .............................................................88
in .................................................................88

siinilaatu ................................................. 216

selhiukkassuodatin ............................... 102
TC ......................................................44, 113

C ..................................................................67
ktroninen käynnistyksenesto ..................88

G
Generaattori ..................................................218

H
Hiilidioksidi ....................................................216
Hinaaminen ...................................................117
Huoltolukitus ................................................... 89
Huolto-ohjelma .............................................156
HUOM-tekstit ....................................................2
Huuhteluneste ..............................................161
Huurteenpoisto .............................................. 69
Hälytin .......................................................96, 97
Hälytysjärjestelmä, testi ................................ 98
Hälytyssignaalit .............................................. 97

I
Ikkunannostimet ............................................. 55
Ilmanjako .......................................................... 73
Ilmanjako, A/C ................................................ 69
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC ......................... 71
Ilmastointi ........................................................ 66
Integroitu vyötyyny ......................................... 33
Istuin, istuma-asento ..................................... 78
Istuin, sähkökäyttöinen ................................. 79

J
Jarrujärjestelmä ............................................111
Jarruneste ......................................................162
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