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VÄLKOMMEN!
Este Quick Guide descreve uma seleção das funções do seu Volvo. Informações do proprietário mais detalhadas estão disponíveis no veí-
culo, no aplicativo e na web.

O VISOR CENTRAL DO VEÍCULO
O manual do proprietário está disponível no visor central do veículo, onde
pode ser acessado pela exibição superior.

APLICATIVO MÓVEL
O manual do proprietário está disponível como aplicativo (Volvo Manual)
para smartphones e tablets. O aplicativo também contém tutoriais em
vídeo para funções selecionadas.

SITE DE SUPORTE DA VOLVO
O site de suporte da Volvo Cars (support.volvocars.com) contém manuais
e tutoriais em vídeo, além de informações adicionais e assistência para o
seu Volvo e a posse de seu veículo.

INFORMAÇÕES IMPRESSAS
Há um suplemento ao manual do proprietário no porta-luvas, que contém
informações sobre fusíveis e especificações, bem como um resumo de
informações importantes e práticas. Um manual do proprietário impresso
e um suplemento associado podem ser solicitados.



CONTEÚDO

01. CONHEÇA O SEU VOLVO
Este capítulo fornece informações sobre alguns dos sistemas e serviços da Volvo e uma visão geral interna e
externa, além do visor central.

02. INTERIOR E CONEXÕES
Aqui é possível ler sobre diferentes funções no compartimento de passageiros, por exemplo, as configurações do
banco e a conexão à Internet.

03. AS VISUALIZAÇÕES DO VISOR CENTRAL
Aqui encontram-se informações sobre as diferentes visualizações principais do visor central, de onde diversas fun-
ções do veículo são controladas.

04. DIREÇÃO INTELIGENTE
Este capítulo descreve diversos sistemas de suporte ao motorista do veículo e dá dicas de como dirigir de forma
econômica.

05. RECONHECIMENTO DE VOZ
Aqui encontram-se diversos comandos/frases usados com o sistema de reconhecimento de voz do veículo.

06. TEXTOS ESPECIAIS
Textos importantes, de advertência e de observações que devem ser lidos

No momento da publicação, todos os tipos conhecidos de opcionais/acessórios foram marcados com um asterisco: *.
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INTRODUÇÃO

Para começar a usar o seu Volvo da melhor maneira possível, existem
várias funções, termos e dicas cujo conhecimento pode ser útil.

Volvo ID
Volvo ID é uma ID pessoal que dá acesso a uma variedade de serviços
com um único nome de usuário e senha. Alguns exemplos são o Volvo 
On Call*, serviços de mapas*, um logon pessoal em volvocars.com e a
opção de agendar manutenção e reparos. Você pode criar uma Volvo 
ID pelo volvocars.com, o aplicativo Volvo On Call ou diretamente em
seu veículo.

Sensus
O Sensus é a interface inteligente do veículo e abrange todas as solu-
ções do veículo associadas a lazer, conexão de Internet, navegação* e
serviços de informações. É o Sensus que torna possível a comunicação
entre você, o veículo e o mundo exterior.

Volvo On Call*
O Volvo On Call fornece contato direto com o veículo e conforto e
assistência adicionais 24 horas por dia. O aplicativo Volvo On Call pos-
sibilita, por exemplo, ver se as lâmpadas precisam ser trocadas ou se o
fluido do lavador precisa ser completado. Você pode travar e destravar
o veículo, verificar o nível do combustível e ter exibido o posto de com-
bustível mais próximo. A climatização também pode ser ajustada e inici-
ada pelo controle de climatização de estacionamento do veículo ou
pela função de partida remota1 do veículo. Baixe o aplicativo Volvo On 
Call para começar.

O Volvo On Call também inclui assistência na estrada, outros serviços
de segurança e assistência de emergência através dos botões ON 
CALL e SOS no console do teto do veículo.

Perfis de motorista
Muitas das configurações feitas no veículo podem ser adaptadas de
acordo com as preferências pessoais do motorista e podem ser salvas
em um ou mais perfis de motorista. Cada chave pode ser vinculada a

um perfil de motorista. Consulte a seção Exibição superior neste Quick
Guide para obter mais informações sobre perfis de motorista.

1 Disponível em alguns mercados e modelos.
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VISÃO GERAL, EXTERIOR

A verificação e o armazenamento da pressão dos pneus
(ITPMS)* são executados via TPMS no aplicativo Status do Carro
na exibição do aplicativo do visor central. Em caso de pressão baixa
dos pneus, o símbolo  acende com brilho constante no visor do
motorista. Em caso de pressão baixa dos pneus, verifique e ajuste a
pressão nos quatro pneus e pressione Calibrar para armazenar
uma nova pressão dos pneus.

A verificação do nível de óleo do motor é realizada do aplicativo
Status do Carro. Aqui você também pode ver mensagens de sta-
tus e agendar manutenção e reparos*.

Os espelhos retrovisores podem ser inclinados para baixo auto-
maticamente* quando a marcha à ré é selecionada. Quando o veí-
culo é travado/destravado usando a chave do controle remoto, os
espelhos retrovisores podem ser dobrados para dentro/para fora
automaticamente. Ative essas funções em Configurações My

Car Retrovisores e fácil acesso na exibição superior do visor
central.

Travamento/destravamento sem chave* significa que você sim-
plesmente precisa ter a chave do controle remoto no bolso,
por exemplo, para travar ou destravar o veículo. A chave do controle
remoto deve estar dentro de um alcance de cerca de 1 metro
(3 pés) do veículo.

Segure a maçaneta da porta ou pressione a placa de pressão
emborrachada da tampa do porta-malas para destravar o veículo.
Para travar o veículo, pressione delicadamente em um dos encaixes
da maçaneta da porta. Evite tocar nas duas superfícies de pressão
ao mesmo tempo.

O teto panorâmico* possui uma janela de vidro com abertura com
proteção solar e é operado por um controle acima do espelho
retrovisor quando o veículo está pelo menos na posição de ignição
I. Abra a posição de ventilação pressionando o controle para cima e
feche puxando o controle para baixo. Para abrir totalmente o teto

panorâmico, puxe o controle para trás duas vezes. Feche puxando o
controle para baixo duas vezes.

A abertura da tampa do porta-malas operada com o pé* é
possível com um movimento lento de pontapé para frente sob a
parte esquerda do para-choque traseiro. O veículo deve estar equi-
pado com travamento/destravamento sem chave* para possibilitar
a abertura da tampa do porta-malas com o movimento do pé. A
chave do controle remoto deve estar dentro de cerca de 1 metro
(3 pés) atrás do veículo ao abrir com o movimento do pé.
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TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO

Chave do controle remoto
Pressionar brevemente trava as portas, tampa do porta-malas e
tampa de abastecimento de combustível, e arma o alarme*.

Pressionar continuamente fecha o teto panorâmico* e todos os
vidros laterais simultaneamente.

Pressionar brevemente destrava as portas, tampa do porta-malas e
tampa de abastecimento de combustível, e desarma o alarme*.

Pressionar continuamente abre todos os vidros laterais simultanea-
mente.

Pressionar brevemente destrava e desarma o alarme somente da
tampa do porta-malas.

Pressionar continuamente abre a tampa do porta-malas mecanica-
mente.

A função de pânico ativa os indicadores de direção e a buzina para
atrair a atenção quando necessário. Pressione e mantenha o botão
por pelo menos 3 segundos ou pressione o botão duas vezes den-
tro de 3 segundos para ativar. A função pode ser desativada
usando o mesmo botão após ter sido ativada por pelo menos 5
segundos. Do contrário, é desativada automaticamente após 3
minutos.

Travamento privado
O travamento privado trava a tampa do porta-malas e o encosto do
banco traseiro, o que pode ser prático quando, por exemplo, o veículo é
levado para manutenção ou em um hotel.

– Na exibição da função do visor central, toque em
Fechadura privada para ativar/desativar a função.

Uma janela pop-up é mostrada para ativação/desativa-
ção. Um código de quatro dígitos é selecionado sempre
que o travamento é usado. Um código de segurança
extra deve ser selecionado na primeira vez em que a fun-
ção é usada.

O travamento* do porta-luvas é realizado manualmente usando a chave
incluída, localizada dentro do porta-luvas.
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VISÃO GERAL, INTERIOR

O visor central é usado para controlar muitas das principais fun-
ções do veículo, por exemplo, mídia, navegação*, controle de clima-
tização, sistemas de suporte ao motorista e aplicativos do veículo.

O visor do motorista mostra informações sobre a condução,
por exemplo, velocidade, rotação do motor, navegação* e suporte
ativo ao motorista. É possível escolher o que deve ser mostrado no
visor do motorista através do menu de aplicativos, que você abre
usando o teclado numérico do lado direito no volante. As configura-
ções também podem ser definidas via Configurações My Car

Visor do motorista na exibição superior do visor central.

O head-up display* é um complemento do visor do motorista do
veículo e projeta informações no para-brisa. Ele é ativado através
da exibição da função do visor central.

O botão de partida é usado para ligar o veículo. Gire no sentido
horário e solte na posição de ignição I. Mantenha o pedal do freio
pressionado e gire o botão de partida no sentido horário para ligar
o veículo. Para veículos com câmbio manual, o pedal da embrea-
gem também deve ser pressionado. Para veículos com câmbio
automático, a posição de marcha P ou N deve ser selecionada.
Desligue o veículo girando o botão de partida no sentido horário.

Os modos de condução* são definidos usando o controle no
console do túnel. O veículo sempre dá partida no modo Conforto.
Pressione o controle e role-o para selecionar entre Comfort, Eco,
Dynamic e Individual no visor central. Confirme pressionando o
controle. Com Individual, você pode adaptar um modo de condu-
ção de acordo com suas características de condução preferidas. O
modo de condução individual é ativado em Configurações My

Car Modo de condução individual na exibição superior do
visor central.

O freio de estacionamento é ativado quando você puxa o con-
trole  para cima, no ponto em que um símbolo no visor do moto-
rista acende. Solte-o manualmente pressionando o controle para

baixo e pisando no pedal do freio ao mesmo tempo. Utilizando a
frenagem automática quando estacionário ( ), o pedal do freio
pode ser liberado enquanto se mantém o efeito de frenagem
quando o veículo tiver parado, por exemplo, em semáforos.

Lembre-se de que tanto a frenagem automática quando estacioná-
rio como a aplicação automática do freio de estacionamento devem
estar desativadas para uma lavagem automática do veículo. A apli-
cação automática do freio de estacionamento é desativada na exi-
bição superior do visor central, em Configurações My Car
Freio de estacionamento e suspensão.

O interruptor do airbag do passageiro* fica localizado na face
final do painel de instrumentos no lado do passageiro e pode ser
acessado quando a porta está aberta. Puxe o interruptor para fora
e gire para ON/OFF para ativar/desativar a função do airbag.
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VISOR CENTRAL

Você pode definir configurações e controlar a maioria das funções no
visor central. O visor central tem três exibições principais: exibição ini-
cial, exibição da função e exibição do aplicativo. Você pode acessar a
exibição da função e a exibição do aplicativo na exibição inicial, desli-
zando para a direita ou para a esquerda. Há também a exibição supe-
rior, que você acessa arrastando a parte superior da exibição.

Altere a aparência do visor central e do visor do motorista selecio-
nando um tema em Configurações My Car Visor do motorista
na exibição superior. Aqui você também pode selecionar um fundo
escuro ou claro para o visor central.

Volte à exibição inicial a partir de outra exibição pressionando bre-
vemente o botão de início físico debaixo do visor. O último modo usado
para a exibição inicial será mostrado. Pressionar mais brevemente o
botão de início define todos os blocos da exibição inicial no modo
padrão.

Para limpar o visor central, bloqueie a função de toque pressionando
continuamente o botão de início físico sob o visor. Reative o visor pres-
sionando brevemente o botão de início.

A barra de status na parte superior do visor mostra as atividades no
veículo. À esquerda, há informações de rede e conexão, com informa-
ções relacionadas à mídia; o indicador de tempo e atividade em
segundo plano é mostrado à direita.

Na linha de climatização na parte inferior, você pode definir a tempe-
ratura e o conforto do banco tocando no respectivo ícone. Abra a exibi-
ção de climatização tocando no botão central na linha de climatização.
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BANCOS DIANTEIROS ELÉTRICOS*

Use os controles no lado externo do banco para ajustar, por exemplo, a
posição do banco e o suporte lombar*. Os dois controles em forma de
assento são usados para ajustar a posição do banco. O terceiro con-
trole multifunções* é utilizado para ajustar as várias funções de con-
forto, por exemplo, massagem*.

Os controles em forma de assento
Ajuste a almofada do banco ou mova o banco inteiro usando o controle
inferior. Ajuste o ângulo do encosto usando o controle traseiro.

Controle multifunções2

Configurações de massagem*, apoio lateral*, suporte lombar* e exten-
são da almofada do banco* estão vinculadas ao controle multifunções.

1. Ative a configuração do assento no visor central girando o controle
para cima/para baixo.

2. Alterne entre as diferentes funções no visor central girando o con-
trole para cima/para baixo.

3. Altere a configuração da função selecionada pressionando na parte
superior/inferior/dianteira/traseira do controle.

Posições de armazenamento
1. Ajuste o banco, os espelhos da porta e o head-up display* na posi-

ção desejada, e pressione o botão M no painel da porta. O indicador
luminoso no botão acende.

2. Dentro de 3 segundos, pressione o botão de memória 1 ou 2. Um
sinal acústico é emitido e o indicador luminoso no botão M apaga.

Para usar a posição armazenada:

Com a porta aberta - pressione e solte um dos botões de memória.

Com a porta fechada - mantenha um dos botões de memória pressio-
nados até que a posição armazenada seja alcançada.

2 Em veículos com suporte lombar de quatro vias*
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COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO
TRASEIRO*

Ao rebater o banco traseiro, certifique-se de que o encosto e o apoio
de cabeça não entrem em contato com a parte de trás do banco da
frente. Os bancos dianteiros podem precisar de ajustes para que os
encostos possam ser baixados.

Como rebater os encostos
Para permitir o rebatimento do banco traseiro, o veículo deve estar
parado e pelo menos uma porta traseira deve estar aberta.

1. Abaixe o apoio de cabeça do banco central manualmente.

2. Mantenha pressionado um dos botões localizados na prateleira do
lado esquerdo do veículo.

3. O banco é liberado da trava, mas permanece na mesma posição. Os
apoios de cabeça são abaixados automaticamente.

4. Rebata o encosto manualmente para a posição horizontal.

Como levantar os encostos
1. Mova o encosto para cima/para trás até que trave na posição.

2. Levante o apoio de cabeça manualmente.

3. Se necessário, levante o apoio de cabeça do banco central.
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VOLANTE

Ajuste do volante
Você pode ajustar as posições de altura e profundidade do volante.

1. Empurre/puxe3 para frente/para trás a alavanca sob o volante.

2. Ajuste o volante na posição desejada e mova a alavanca de volta
para a posição travada.

Teclado numérico do lado esquerdo
O suporte ao motorista é selecionado no visor do motorista usando as
setas no teclado numérico do lado esquerdo do volante (  e ).
Quando o símbolo do suporte ao motorista apresenta a cor branca, a
função está ativa. A cor cinza significa que a função foi interrompida ou
está em modo de espera.

Símbolos no visor do motorista:

O limitador de velocidade ajuda a evitar que a velocidade máxima
selecionada seja excedida.

O cruise control ajuda a manter uma velocidade constante.

O cruise control adaptativo* ajuda a manter uma velocidade
constante, combinada com um intervalo de tempo pré-selecionado
em relação ao veículo à frente.

O Pilot assist ajuda o motorista a manter o veículo entre as mar-
cações laterais da faixa usando a assistência de direção, além de
manter uma velocidade constante, combinada com um intervalo de
tempo pré-selecionado em relação ao veículo à frente.

Pressione  para iniciar ou interromper a função selecionada.
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Pressionar brevemente /  aumenta/reduz a velocidade armaze-
nada em 5 km/h (5 mph). Pressione e mantenha o botão para mudar
em incrementos; solte o botão na velocidade desejada.

/  reduz/aumenta a distância em relação ao veículo à frente ao
usar o Cruise control adaptativo e o Pilot assist.

Pressionar  uma vez também retoma a velocidade armazenada para
a função selecionada.

Teclado numérico do lado direito
Use o teclado numérico no lado direito do volante para navegar no visor
do motorista.

O menu de aplicativos do visor do motorista abre/fecha. Nele, é
possível controlar o computador de bordo, o reprodutor de mídia,

o telefone e a navegação*.

Role entre os diversos aplicativos pressionando a seta esquerda
ou direita.

Marque, desmarque ou confirme uma opção, por exemplo, sele-
cione o menu do computador de bordo ou exclua uma mensagem

no visor do motorista.

Navegue entre as funções do aplicativo selecionado tocando na
seta para cima ou para baixo.

Aumente/diminua o volume da mídia pressionando  e . Se
nenhuma outra função estiver ativa, esses botões atuam como controle
de volume.

O controle por voz é ativado usando o botão  e permite controlar,
por exemplo, mídia, navegação e controle de climatização usando a voz.
Diga por exemplo “Radio”, “Raise temperature” ou “Cancel”.

Consulte o capítulo Controle por voz neste Quick Guide para obter
informações sobre mais controles por voz.

Computador de bordo
O computador de bordo mostra, por exemplo, a quilometragem, o con-
sumo de combustível e a velocidade média. É possível selecionar quais
informações do computador de bordo devem ser mostradas no visor do

motorista. O computador de bordo calcula a distância restante até que
o tanque fique vazio. Para mostrar as diferentes opções, use o teclado
numérico do lado direito do volante. Não há combustível suficiente para
calcular a distância restante quando o visor do motorista mostra "----".
Abasteça o veículo o quanto antes.

3 Dependendo do mercado.
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INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO ESQUERDO

As funções dos faróis são controladas utilizando o interruptor de
haste do lado esquerdo.

No modo AUTO, o veículo detecta quando está escuro/claro e a ilumi-
nação é ajustada de acordo, por exemplo, ao anoitecer ou quando você
entra em um túnel. Gire o interruptor de haste para  para o feixe
principal, que reduz automaticamente para o trânsito em sentido con-
trário. Mova o interruptor de haste no sentido do volante para ativar o
feixe principal manualmente e no sentido do painel de instrumentos
para desativar.

Luzes de curva ativas* são projetadas para fornecer iluminação
máxima em curvas e entroncamentos por meio da luz que segue os
movimentos do volante. A função é ativada automaticamente quando o
veículo é ligado e pode ser desativada na exibição da função do visor
central, .

A luz de aproximação acende a iluminação exterior quando você des-
trava o veículo com a chave e ajuda você a chegar até o veículo em
segurança quando está escuro.

A iluminação interna de segurança acende parte da iluminação
exterior depois que você trava o veículo para proporcionar alguma luz
no escuro. Ative a função depois de desligar o veículo, movendo o
interruptor de haste para a esquerda em direção ao painel de instru-
mentos e, em seguida, liberando-o. O tempo durante o qual a ilumina-
ção interna de segurança deve permanecer ligada pode ser definido
pelo visor central.

Redefinir o medidor de percurso
Redefina todas as informações no medidor de percurso (TM) manual
pressionando continuamente o botão RESET. Pressionar brevemente
apenas redefine a quilometragem. O medidor de percurso, automático
(TA), é redefinido automaticamente quando o veículo não é usado por
4 horas.
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INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO DIREITO

O interruptor de haste do lado direito controla as palhetas do limpador
e o sensor de chuva.

– Mova o interruptor de haste para baixo, para uma só passada no
para-brisa.

– Mova a alavanca em incrementos para cima, para velocidades inter-
mitentes, normais e rápidas.

– Ajuste a velocidade do intervalo usando o botão giratório do interrup-
tor de haste.

– Mova a alavanca na direção do volante para acionar os lavadores do
para-brisa e dos faróis.

Pressione o botão do sensor de chuva para ativar/desativar o sen-
sor de chuva. O interruptor de haste do limpador do para-brisa
deve estar na posição 0 ou na posição de uma única passada. O
sensor de chuva aciona automaticamente os limpadores do para-
-brisa com base na quantidade de água detectada no para-brisa.
Gire o botão giratório para cima/para baixo para maior/menor
sensibilidade.

Use o modo de serviço limpador do para-brisa, por exemplo,
ao substituir, limpar ou levantar as palhetas do limpador.
Toque no botão Pos. serviço do limp. para-brisa na exibição
da função do visor central para ativar ou desativar o modo de

serviço.
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CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS

As funções de controle de climatização das seções dianteira e traseira
do compartimento de passageiros são controladas pelo visor central, e
botões no console central e na parte traseira do console do túnel*.
Algumas funções de climatização também podem ser controladas com
o controle por voz.

O ícone usado para acessar a exibição de climatização fica
localizado no centro, na parte inferior do visor central. Quando
o texto Zona limpa está azul, indica que foram atendidas as
condições para uma boa qualidade do ar no compartimento de
passageiros.

– Toque em AUTO na exibição de climatização para o controle auto-
mático de várias funções de climatização. Pressionar brevemente
controla a recirculação de ar, ar condicionado e distribuição de ar
automaticamente.

Pressionar continuamente controla a recirculação de ar, ar condicio-
nado e distribuição de ar automaticamente, assim como a tempera-
tura e a velocidade do ventilador são alteradas para as configurações
padrão: 22 °C (72 °F) e nível 3 (nível 2 no banco traseiro4). Você
pode alterar a temperatura e a velocidade do ventilador sem desati-
var a climatização regulada automaticamente.

– Toque em um dos ícones na linha de climatização na borda inferior
do visor central para ajustar temperatura, aquecimento do banco* e
velocidade do ventilador.

Para sincronizar a temperatura de todas as zonas com a temperatura
no lado do motorista, toque no ícone de temperatura do lado do moto-
rista e em Sincronizar a temperatura .

Climatização*
A climatização pode ser ajustada pelo visor central do veículo e pelo
aplicativo Volvo On Call*.

A climatização aquece* ou ventila o compartimento de passageiros
antes da condução. É possível ligar iniciar diretamente ou ajustar a cli-
matização pelo temporizador.

Climatização com início direto
1. Abra a exibição de climatização no visor central.

2. Selecione a guia Climatização estacionado e toque em Pré-
-condicion..

Configurar o temporizador de climatização
1. Abra a exibição de climatização no visor central.

2. Selecione a guia Climatização estacionado Adicionar cronôm.
e ajuste dia/hora como necessário.

Sistema de qualidade do ar IAQS*

O IAQS faz parte do Clean Zone Interior Package* e é um sistema
totalmente automático, que limpa contaminantes, como partículas,
hidrocarbonetos, óxidos nitrosos e ozônio troposférico (no nível do solo)
no ar do compartimento de passageiros. A função é ativada na exibição
superior do visor central via Configurações Climatização
Sensor de qualidade do ar.

4 Para veículos com climatização de 4 zonas*.
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CONEXÕES

Você pode reproduzir/controlar mídias, SMS e chamadas telefônicas
usando o reconhecimento de voz, além de conectar o veículo à Internet
através de diferentes dispositivos externos, por exemplo, smartphones.
O sistema elétrico do veículo deve estar pelo menos na posição de
ignição I para que você possa usar os dispositivos conectados.

O modem do veículo5

A maneira mais simples e eficaz de conectar seu veículo à Internet é
através do modem do próprio veículo. Ele tem o mais alto desempenho,
é ativado automaticamente para cada percurso e não requer conexão
com um smartphone.

1. Insira um cartão SIM pessoal no suporte sob o assoalho da área de
carga no lado do passageiro.

2. Pressione Configurações Comunicação Compartilhamento
Internet modem carro na exibição superior.

3. Ative marcando a caixa de Compartilhamento Internet modem 
carro.

Compartilhamento de Internet
Quando o veículo está conectado à Internet através do modem, você
pode compartilhar a conexão de Internet (ponto de acesso Wi-Fi) com
outros dispositivos em Configurações na exibição superior. Pressione
Comunicação Hotspot Wi-Fi do carro.

Bluetooth
Use o Bluetooth sobretudo para gerenciar chamadas telefônicas, SMS
e mídia do telefone para o sistema do veículo. Você também pode
conectar o veículo à Internet via Bluetooth. É possível ter dois dispositi-
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vos com Bluetooth ao mesmo tempo, caso em que um deles só pode
ser streaming de mídia. Os dois telefones conectados mais recente-
mente serão conectados automaticamente quando o veículo for usado
novamente, se o Bluetooth do telefone estiver ativo. Até 20 dispositivos
são salvos em uma lista para facilitar a conexão em um momento pos-
terior.

1. Ative o Bluetooth no telefone. Para se conectar à Internet, ative o
compartilhamento de Internet no telefone também.

2. Abra a subvisualização do telefone no visor central.

3. Toque em Adicionar telefone, ou se um telefone já estiver conec-
tado, toque em Alterar e depois em Adicionar telefone.

4. Selecione o telefone a ser conectado e siga as etapas no visor cen-
tral e no telefone. Observe que em certos telefones a função de
mensagem deve ser ativada.

Wi-Fi
Ao conectar o veículo à Internet pelo Wi-Fi, você pode transmitir servi-
ços on-line a uma velocidade maior do que com o Bluetooth, por exem-
plo, rádio e música na Internet por aplicativos no veículo, software de
download/atualização etc. A conexão Wi-Fi de um smartphone fun-
ciona como um ponto de acesso para o veículo, bem como quaisquer
outros dispositivos externos no veículo.

1. Ative o compartilhamento de Internet no telefone.

2. Toque em Configurações na exibição superior do visor central.

3. Toque em Comunicação Wi-Fi e ative marcando a caixa de sele-
ção da conexão Wi-Fi.

Observe que alguns telefones desligam o compartilhamento de Internet
depois que o contato com o veículo é desconectado. O compartilha-
mento de Internet no telefone, portanto, precisa ser reativado da pró-
xima vez que for usado.

USB
Você pode usar o USB para conectar um dispositivo externo e, assim,
reproduzir mídia. A porta USB também é usada para o Apple CarPlay* e

o Android Auto*. Em casos nos quais existam duas portas USB,
conecte à porta com a borda branca. O dispositivo externo é carregado
enquanto está conectado ao veículo.

Entradas USB (tipo A) podem ser encontradas no compartimento
de armazenamento do apoio do braço entre os assentos.

Tomadas elétricas
As seguintes tomadas elétricas estão disponíveis em seu veículo:

Tomada elétrica de 12 V.

Tomada elétrica de 12 V e tomada elétrica de 230 V*. Há também
uma tomada elétrica de 12 V* na área de carga.

5 Somente veículos com P-SIM*. Veículos equipados com Volvo On Call* utilizam a conexão de
Internet com modem do veículo para os serviços.
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6 Para obter informações sobre quais telefones são compatíveis com o veículo, consulte
support.volvocars.com.

COMO USAR DISPOSITIVOS CONECTADOS

Você pode conectar dispositivos externos, por exemplo, para gerenciar
chamadas telefônicas e reproduzir mídia no sistema de áudio e mídia
do veículo.

Gerenciar chamadas telefônicas6

É possível fazer e receber chamadas de um telefone com Bluetooth.

Como chamar pelo visor central
1. Abra o bloco Telefone na exibição inicial. Selecione chamar do regis-

tro de chamadas, da lista de contatos ou digite um número usando o
teclado numérico.

2. Pressione .

Como chamar com o teclado numérico do lado direito do volante

1. Pressione  e navegue para Telefone pressionando  ou .

2. Role pela lista de chamadas com  e selecione com .

Também é possível gerenciar chamadas usando o controle por voz.
Pressione o botão de controle por voz  no teclado numérico do lado
direito do volante. Para controles por voz, consulte a seção Controle por
voz neste Quick Guide.

Reproduzir mídia
Para reproduzir áudio de um dispositivo externo, você precisa conectá-
-lo ao veículo usando o método escolhido, consulte a página anterior
para ver diferentes conexões.

Dispositivo conectado com Bluetooth

1. Inicie a reprodução no dispositivo conectado.

2. Abra o aplicativo Bluetooth na exibição do aplicativo no
visor central. A reprodução começa.

Dispositivo conectado com USB

1. Inicie o aplicativo USB na exibição do aplicativo.
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7 Apple e CarPlay são marcas registradas pertencentes à Apple Inc.

2. Selecione o que deseja reproduzir. A reprodução
começa.

Reprodutor MP3 ou dispositivo conectado com iPod

1. Inicie a reprodução no dispositivo.

2. Abra o aplicativo iPod ou USB, dependendo do método
de conexão. Para reproduzir o áudio de um iPod, sele-
cione o aplicativo iPod, independentemente do método
de conexão. A reprodução começa.

Apple® CarPlay®*7 e Android Auto*
CarPlay e Android Auto permitem que você use determinados aplicati-
vos no seu dispositivo iOS ou Android pelo veículo, por exemplo, para
reproduzir música ou ouvir podcasts. A interação ocorre através do visor
central do veículo ou do dispositivo.

Para usar o CarPlay, o Siri deve estar ativado no dispositivo iOS. O dis-
positivo também precisa ter uma conexão de Internet via Wi-Fi ou rede
móvel.

1. Conecte o telefone à porta USB que contém uma mol-
dura branca.

2. Toque em Apple CarPlay ou Android Auto na exibição
do aplicativo para ativar.

Ative o controle por voz com o CarPlay e Android Auto pressionando
continuamente o botão  no teclado numérico do lado direito do
volante. Pressionar brevemente ativa o sistema de controle por voz do
veículo.

O Bluetooth é desligado quando o CarPlay é usado. Se precisar conec-
tar o veículo à Internet, use o Wi-Fi ou o modem* do veículo.
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EXIBIÇÃO INICIAL

Quando o visor central inicia, ele mostra a exibição inicial e os blocos
de Navegação, Mídia e Telefone, bem como a última função de aplica-
tivo ou veículo usada, podem ser acessados daqui.

Navegação: toque aqui para acessar o sistema de navegação com
Sensus Navigation*.

Definir destino com texto livre: expanda a barra de ferramentas
com a seta para baixo no lado esquerdo e toque em . A imagem
do mapa muda para pesquisa de texto livre. Digite os termos da
pesquisa.

Inserir destino com mapa: maximize o mapa pressionando .
Pressione e mantenha pressionado o local onde deseja ir e, depois,
selecione Ir aqui.

Excluir um destino: toque em  para abrir o itinerário. Toque na
lixeira para excluir um destino intermediário no itinerário ou toque
em Limpar itinerário para excluir todo o itinerário.

Atualização de mapa8: toque em Centro de downloads na exibi-
ção do aplicativo. O número de atualizações de mapas disponíveis
é mostrado em Mapas. Toque em Mapas Instalar para atualiza-
ção de mapa ou instalação do mapa selecionado. Há também a
opção de baixar mapas do support.volvocars.com para uma memó-
ria USB e depois transferi-los para o veículo.

Mídia: mostrada aqui é, por exemplo, sua música de um dispositivo
externo ou se você tiver selecionado Rádio FM na exibição do apli-
cativo. Toque no bloco para acessar as configurações. Daqui, você
pode ver sua biblioteca de músicas, estações de rádio etc.

Telefone, a função do telefone é acessada daqui. Toque no bloco
para expandi-la. Aqui você pode discar do histórico de chamadas
ou da lista de contatos, ou inserir um número manualmente usando
o teclado numérico. Depois de selecionar um número, toque em

.

Última função de aplicativo ou do veículo usada: aqui você
pode ver a última função de aplicativo ou do veículo usada que não
é mostrada em nenhum dos outros blocos, por exemplo, Status do 
Carro ou Desemp. motor. Você pode tocar no bloco para acessar
a última função usada.

8 A disponibilidade da função pode variar dependendo do mercado.
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EXIBIÇÃO DA FUNÇÃO E EXIBIÇÃO DO APLICATIVO

Exibição da função

Ao deslizar da esquerda para a direita9 na exibição inicial, você chegará
na exibição da função. Daqui, você pode ativar/desativar diferentes fun-
ções do veículo, por exemplo, Head-up display* e Assistência de 
estacionamento. Elas são ativadas/desativadas tocando no respectivo
símbolo. Algumas funções abrem em uma janela separada.

Exibição do aplicativo

Deslize da direita para a esquerda9 na exibição inicial para acessar a
exibição do aplicativo. Aqui você pode ver os aplicativos fornecidos com
o veículo, bem como os aplicativos que você pode baixar e instalar por
conta própria.

Gerenciar e atualizar aplicativos e sistemas
Em Centro de downloads, na exibição do aplicativo, você
pode atualizar vários sistemas do veículo. Para que isso seja
possível, o veículo deve estar conectado à Internet. Em
Centro de downloads, é possível:

Baixar aplicativos: toque em Novos aplicativos e selecione o aplica-
tivo necessário. Selecione Instalar para baixar o aplicativo.

Atualizar aplicativos: toque em Instalar tudo para atualizar todos os
aplicativos. Ou toque em Atualizações do app para mostrar uma lista
de possíveis atualizações. Selecione o aplicativo necessário e toque em
Instalar.

Desinstalar aplicativos: toque em Atualizações do app e selecione o
aplicativo necessário. Toque em Desinstalar para desinstalar um apli-
cativo.

Atualizar software do sistema: toque em Atualizações do sistema
para mostrar uma lista de atualizações que podem ser instaladas no
veículo. Toque em Instalar tudo na parte inferior da lista para atualizar
todo o software ou em Instalar para um programa de software indivi-
dual. Se nenhuma lista for necessária, selecione Instalar tudo no botão
Atualizações do sistema.

Ícones em movimento
Os aplicativos e botões de funções do veículo na exibição do aplicativo,
e na exibição da função, podem ser movidos conforme necessário.

1. Toque e mantenha pressionado em um aplicativo ou botão.

2. Arraste o aplicativo ou o botão para um local desocupado na exibi-
ção e solte.

9 Aplica-se a veículos com volante à esquerda. Para veículos com volante à direita, deslize na dire-
ção oposta.
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EXIBIÇÃO SUPERIOR

A parte superior da exibição contém uma guia que você pode arrastar
para baixo para acessar a exibição superior. Nela, você pode acessar
Configurações, Manual instruções, Perfil e as mensagens salvas do
veículo.

Preferências pessoais
Em Configurações, você pode definir muitas preferências pessoais,
por exemplo, para exibições, espelhos, banco dianteiro, navegação*, sis-
tema de áudio e mídia, idioma e controle por voz.

Perfis de motorista
Se o veículo for usado por vários motoristas, cada um deles
poderá ter um perfil de motorista pessoal. Toda vez que você
entra no veículo, tem a opção de selecionar seu perfil de
motorista, onde suas preferências pessoais são salvas. O

número de perfis depende do número de chaves disponíveis para o veí-
culo. O perfil Convidado não está conectado a nenhuma chave especí-
fica.

O último perfil de motorista ativo é o usado para destravamento. Altere
o perfil do motorista selecionando Perfil na exibição superior.

Os perfis de motorista podem ser conectados às chaves do veículo e
quando é desbloqueado, o veículo é automaticamente adaptado às
suas preferências pessoais. Conecte uma chave em Configurações

Sistema Perfis do motorista. Selecione um dos perfis de moto-
rista (o perfil Convidado não pode ser conectado). A exibição inicial é
mostrada novamente. Arraste para baixo a exibição superior de novo,
repita de acordo com o anteriormente explicado e selecione Editar no
perfil escolhido e, depois, Conecte a chave.

Modo de condução individual
Se você quiser adaptar um dos modos de condução Comfort, Eco ou
Dynamic, ative o modo de condução em Configurações My Car
Modo de condução individual.

Volumes do sistema
Se quiser ajustar ou desligar o volume dos sons do sistema,
por exemplo, o som de tocar na tela, acesse Configurações Som

Volumes do sistema.
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SUPORTE AO MOTORISTA

Seu veículo está equipado com várias funções que ajudam a conduzir
em segurança e que podem evitar acidentes. Você pode ativar essas
funções na exibição da função do visor central. Lembre-se de que as
funções de suporte ao motorista são apenas auxílios e que, como
motorista, você sempre terá total responsabilidade por dirigir o veículo
de maneira segura. Uma seleção é listada a seguir:

City Safety™

A função City Safety10 pode ajudá-lo em situações críticas para impedir
ou mitigar uma colisão com veículos, animais de grande porte, pedes-
tres ou ciclistas. Avisos visuais, acústicos e advertência de pulsação do
freio são apresentados em caso de risco de colisão para ajudar você a
agir a tempo. Se você deixar de agir a tempo e uma colisão for quase
inevitável, o veículo poderá ser freado automaticamente. A assistência
de direção da função City Safety também pode reforçar sua interven-
ção na direção no início de uma manobra evasiva se você desviar muito
pouco para evitar uma colisão. A função City Safety é ativada quando o
motor é ligado e não pode ser desativada.

Blind Spot Information (BLIS)*
A função BLIS pode informar você sobre veículos em seu
ponto cego e que estejam se aproximando rapidamente em
uma pista adjacente.

Cross Traffic Alert (CTA)*
A função CTA com freio automático é um sistema de
suporte ao motorista para complementar a BLIS e pode adver-
tir sobre tráfego em cruzamento atrás do veículo. Se a adver-
tência da CTA não for observada e uma colisão for inevitável, a
função poderá parar o veículo. A CTA é ativada se a marcha à
ré for engatada ou se o veículo se movimentar para trás.

Lane Keeping Aid
A assistência de faixa (Lane Keeping Aid) pode ajudá-lo a
reduzir o risco de o veículo deixar a pista involuntariamente. A
forma desejada de assistência é selecionada via
Configurações My Car IntelliSafe Modo Lane
Keeping Aid na exibição superior do visor central.

Assistência de direção em risco de colisão
A função Assistência anticolisão pode ajudá-lo a reduzir o
risco de o veículo sair da pista involuntariamente e/ou colidir
com outro veículo/obstáculo, direcionando ativamente o veí-
culo de volta para a faixa e/ou desviando. A função consiste
nas subfunções: Assistência de direção em risco de desvio e
Assistência de direção em risco de colisão frontal.

Pilot Assist

O Pilot Assist11 é uma função de conforto que pode ajudar a manter o
veículo em sua faixa e a uma distância predefinida até o veículo à
frente. O Pilot Assist é selecionado e ativado usando o teclado numé-
rico do lado esquerdo do volante. Para que a assistência de direção
funcione, o motorista deve estar com as duas mãos no volante e as
marcações da faixa devem estar visíveis, por exemplo. Quando a assis-
tência de direção está ativa, o visor do motorista mostra um símbolo de
volante VERDE.

10 Não disponível em todos os mercados.
11 Essa função pode ser de série ou opcional, dependendo do mercado.
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ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

Piloto do assistente de estacionamento*
O Piloto do assistente de estacionamento pode auxiliar o motorista a
manobrar o veículo ao estacionar. A função do motorista é prestar
atenção em torno do veículo, seguir as instruções do visor central, sele-
cionar a marcha, controlar a velocidade e estar preparado para frear/
parar.

Estacionar com o Piloto do assistente de estacionamento
Conduza a uma velocidade inferior a 30 km/h (20 mph)
para estacionar. A distância entre o veículo e as vagas de
estacionamento deve ser de cerca de 1 m (3 pés) quando
a função estiver procurando uma vaga de estacionamento.

1. Pressione o botão Entrar na vaga na exibição da função
ou na exibição da câmera.

2. Esteja preparado para parar o veículo quando o gráfico e
o texto no visor central avisarem que uma vaga de esta-
cionamento adequada foi encontrada. Uma janela
pop-up é mostrada.

3. Selecione Estacion. paralelo ou Estacion. 
perpendicular e, depois, selecione a marcha à ré.

Saia do estacionamento paralelo utilizando o Piloto do assis-
tente de estacionamento
A função só pode ser usada para um veículo estacionado em paralelo.

1. Pressione o botão Sair do estacionamento na exibição
da função ou na exibição da câmera.

2. Use o indicador de direção para selecionar a direção na
qual o veículo deve sair do estacionamento.

3. Siga as instruções no visor central.

Câmera do assistente de estacionamento*
A câmera do assistente de estacionamento pode auxiliar ao manobrar
em espaços estreitos indicando obstáculos com imagens da câmera e

um gráfico no visor central. A seleção de exibições da câmera e linhas
de assistência do estacionamento é feita no visor central. Observe que
objetos/obstáculos podem estar mais próximos do veículo do que
parecem estar na tela. A câmera do assistente de estacionamento é
iniciada automaticamente quando a marcha à ré é selecionada ou
manualmente no visor central:

– Toque no botão Câmera na exibição da função para ati-
var/desativar a função manualmente.
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O MAIS PURO PRAZER DE DIRIGIR

Ao planejar sua direção e dirigir de forma econômica, você pode reduzir
o consumo de combustível, as emissões de dióxido de carbono e a
poluição atmosférica. Isso reduz seu impacto no meio ambiente, além
de reduzir o custo de seu consumo de combustível. Você mesmo pode
influenciar alguns fatores, mas não outros. Eis um conselho.

Planeje sua direção sempre de acordo com o seguinte:
• Planeje a viagem - muitas paradas desnecessárias e velocidade irre-

gular contribuem para aumentar o consumo de combustível.

Dirija de forma econômica adotando as seguintes medidas:
• Ative o modo de condução Eco, que adapta o veículo para uma con-

dução mais energeticamente eficiente.
• Evite deixar o motor em marcha lenta; desligue o motor quando esti-

ver parado por períodos mais prolongados.
• Dirija em velocidade constante e mantenha uma boa distância de

outros veículos e objetos para minimizar a frenagem.
• Conduza com a pressão correta nos pneus e verifique-os regular-

mente. Selecione a pressão do pneu ECO para obter melhores resul-
tados.

• Evite dirigir com os vidros abertos.

Fatores que você não consegue influenciar
• Condições do trânsito.
• Condições e topografia da estrada.
• Temperatura externa e vento contrário.

Consulte o manual do proprietário para obter mais dicas sobre condu-
ção com economia de combustível.
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CONTROLES POR VOZ

O sistema de controle por voz oferece a opção de usar o reconheci-
mento de voz12 para controlar certas funções do Reprodutor de mídia,
do telefone com Bluetooth, do sistema de climatização e do sistema de
navegação da Volvo*. O controle por voz é ativado pressionando o
botão de controle por voz no teclado numérico do lado direito do
volante.

Os seguintes comandos geralmente podem ser usados independente-
mente da situação:
• Repeat

• Cancel

• Help

Controles por voz de telefone
• Call [contato]

• Call [número de telefone]

• Recent calls

• Read message

• Message to [contato]13

Controles por voz de rádio e mídia
• Media

• Play [artista]

• Play [título da música]

• Play [título da música] do [álbum]

• Play [nome de canal de TV]*14

• Play [estação de rádio]

• Tune to [frequência]

• Tune to [frequência] [comprimento de onda]

• Radio

• Radio FM

• Radio AM

• DAB *

• TV*

• CD*

• USB

• iPod

• Bluetooth

• Similar music

05



Controles por voz do controle de climatização
• Climate

• Set temperature to X degrees

• Raise temperature/Lower temperature

• Sync temperature

• Air on feet/Air on body

• Air on feet off/Air on body off

• Set fan to max/Turn off fan

• Raise fan speed/Lower fan speed

• Turn on auto

• Air condition on/Air condition off

• Recirculation on/Recirculation off

• Turn on defroster /Turn off defroster

• Turn on max defroster/Turn max defroster off

• Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*

• Turn on rear defroster/Turn off rear defroster

• Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*

• Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*

• Turn on seat heat/Turn off seat heat*

• Raise seat heat/Lower seat heat*

• Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*

• Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*

Controles por voz dos sistemas de navegação*
• Navegação

• Take me home

• Go to [cidade]

• Go to [endereço]

• Add intersection

• Go to [CEP]

• Go to [contato]

• Search [Categoria de PDI]

• Search [Categoria de PDI] [cidade]

• Search [Nome de PDI]

• Change country/Change state15, 16

• Show favourites

• Clear itinerary

• Repeat voice guidance

• Turn off voice guidance

• Turn on voice guidance

12 Aplicável a alguns mercados.
13 Somente alguns telefones podem enviar mensagens pelo veículo. Para se informar sobre com-

patibilidade, consultesupport.volvocars.com.
14 Aplicável a alguns mercados.
15 Em países europeus, "País" é usado no lugar de "Estado".
16 Para países como Brasil e Índia, a área de pesquisa é alterada pelo visor central.
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TEXTOS ESPECIAIS
O manual do proprietário e outros manuais contêm
instruções de segurança e todos os textos impor-
tantes, de advertência e de observações que devem
ser lidos. Algumas funções só se aplicam a deter-
minados mercados.

AVISO

INTRODUÇÃO
Volvo On Call: os serviços do sistema só funcio-
nam em áreas onde os parceiros do Volvo On Call
têm cobertura móvel e em mercados nos quais o
Volvo On Call esteja disponível.

Como ocorre com telefones celulares, interferên-
cias atmosféricas ou coberturas com sinal intermi-
tente podem impossibilitar a ligação, por exemplo,
em áreas pouco povoadas.

Para se informar sobre advertências, textos impor-
tantes e observações dos serviços Volvo On Call,
consulte o contrato aplicável à assinatura do Volvo 
On Call e o Manual do proprietário.

Sensus Navigation*: direciona toda a sua atenção
para a estrada e certifica que toda a sua concentra-
ção esteja na condução. Siga a legislação de trân-
sito aplicável e dirija com bom senso. Devido a con-
dições meteorológicas ou época do ano que afe-
tam as condições da estrada, algumas recomenda-
ções podem ser menos confiáveis.

VISÃO GERAL, EXTERIOR
Tampa do porta-malas: tenha em mente o risco
de pinçamento ao abrir/fechar a tampa do porta-
-malas. Verifique se não há ninguém próximo à
tampa do porta-malas, pois o pinçamento pode ter
consequências graves. Tenha sempre cuidado ao
operar a tampa do porta-malas.

Travamento/destravamento sem chave*: certifi-
que-se de que crianças e demais passageiros não
estejam correndo risco de esmagamento ao fechar
todos os vidros com fechamento sem chave*.

VISÃO GERAL, INTERIOR
Se o veículo não estiver equipado com um interrup-
tor para ativar/desativar o airbag do passageiro, o

airbag do passageiro estará sempre ativado.
Nunca utilize assento infantil voltado para trás no
banco dianteiro do passageiro quando o airbag
estiver ativado. O airbag do passageiro deve estar
sempre ativado quando os passageiros voltados
para a frente (crianças e adultos) estiverem senta-
dos no banco do passageiro dianteiro. Não coloque
objetos em frente ou acima do painel onde o airbag
do passageiro está localizado.

A chave do controle remoto deve ser sempre
retirada do veículo ao deixá-lo. Certifique-se de que
o sistema elétrico do veículo seja um modo de igni-
ção 0, especialmente se houver crianças dentro do
veículo.

O freio de estacionamento deve ser sempre
usado ao estacionar em inclinações. Engatar uma
marcha ou a posição P da transmissão automática
não é suficiente para manter o veículo parado em
todas as situações.

BANCOS DIANTEIROS ELÉTRICOS
Ajuste a posição do banco do motorista antes de
partir, nunca enquanto dirige. Certifique-se de que
o banco esteja na posição travada para evitar feri-
mentos no caso de frenagem súbita ou de um aci-
dente.

COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO
TRASEIRO
Verifique se os encostos estão travados de forma
adequada depois de serem elevados ou abaixados,
e que os apoios de cabeça estão travados depois
de serem elevados.

CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTI-
MENTO DE PASSAGEIROS
Os bancos aquecidos* não devem ser usados por
pessoas que dificilmente percebam um aumento na
temperatura devido a dormência ou que tenham
problemas para operar os controles dos bancos
aquecidos. Do contrário, a pessoa poderá sofrer
lesões por queimaduras.

A climatização pode ser iniciada por um tempori-
zador configurado com bastante antecedência. Não
use a climatização se o veículo estiver equipado
com um aquecedor*:

• Em espaços internos sem ventilação. Há emissão
de gases de escapamento caso o aquecedor
seja acionado.

• Em locais com material combustível ou inflamável
nas proximidades. Combustível, gás, capim alto,
serragem etc. podem se incendiar.

• Quando houver risco de que a tubulação de
escapamento do aquecedor possa estar blo-
queada. Por exemplo, neve profunda dentro da
carcaça da roda dianteira direita pode obstruir a
ventilação do aquecedor.

CONEXÕES
• Use apenas acessórios intactos e funcionais. Os

acessórios devem ser uma marca CE, uma marca
UL ou uma marca de segurança equivalente.

• Os acessórios devem ser classificados para 230
V e 50 Hz com conectores projetados para a
tomada.

• Nunca deixe tomadas, conectores ou acessórios
entrar em contato com água ou outros líquidos.
Não toque nem use a tomada se parecer danifi-
cada ou tiver entrado em contato com água ou
outro líquido.

• Não conecte tês, adaptadores ou cabos de
extensão na tomada, pois podem sobrecarregar
as funções de segurança da tomada.

• A tomada é equipada com uma tampa de prote-
ção, certifique-se de que nada saia nem danifi-
que a tomada, evitando que a tampa cumpra sua
função. Não deixe uma criança sem supervisão
no veículo quando a tomada estiver ativa.

SUPORTE AO MOTORISTA
Os sistemas de suporte ao motorista disponíveis no
veículo são projetados para serem auxílios comple-
mentares para o motorista, mas não podem ajudar
em todas as situações em todas as condições de
trânsito, tempo e estrada. A função não substitui a
atenção e o julgamento do motorista. O motorista é
sempre responsável por garantir que o veículo seja
dirigido de maneira segura, na velocidade ade-
quada, com uma distância adequada de outros veí-
culos e de acordo com as normas e as regulamen-
tações de trânsito vigentes. O motorista sempre é
responsável por frenar e dirigir o veículo.

Antes de usar o veículo, recomenda-se ler todas as
seções do manual de instruções relacionadas aos
sistemas de suporte ao motorista do veículo.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO
O Piloto do assistente de estacionamento é um
suporte suplementar ao motorista, mas não é capaz
de lidar com todas as situações. A função se des-
tina apenas a auxiliar o motorista durante o estacio-
namento paralelo e perpendicular. O motorista é
totalmente responsável por estacionar o veículo
com segurança e frear quando necessário. A aná-
lise por varredura pode deixar de ver objetos posi-
cionados no fundo da vaga de estacionamento. O
motorista tem sempre a responsabilidade de avaliar
se o espaço sugerido pelo Piloto do assistente de
estacionamento é adequado para estacionamento.

A câmera do assistente de estacionamento é
um auxílio suplementar ao motorista para estacio-
nar o veículo. A função nunca pode substituir a
atenção e o julgamento do motorista. As câmeras
possuem pontos cegos onde obstáculos não
podem ser detectados. Preste espacial atenção a
pessoas e animais que se encontrem próximas ao
veículo. Lembre-se que durante a manobra de esta-
cionamento, a frente do veículo pode sair contra o
trânsito em sentido contrário.

Antes de usar o veículo, recomenda-se ler todas as
seções do manual de instruções relacionadas aos
sistemas de suporte ao motorista do veículo.

CONTROLES POR VOZ
O condutor sempre é responsável pela condução
segura do veículo e pelo cumprimento das regras
de trânsito vigentes.

IMPORTANTE

VISÃO GERAL, INTERIOR
A unidade do head-up display* de onde a infor-
mação é projetada está localizada no painel de ins-
trumentos. Para evitar danos ao vidro da tampa da
unidade do display - não guarde objetos sobre ele
e certifique-se de que nenhum objeto caia sobre
ele.
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VISOR CENTRAL
Ao limpar o visor central, use um pano de microfi-
bra sem areia e similares. Ao limpar o visor central,
exerça apenas uma leve pressão na tela. Uma pres-
são mais forte pode danificar a tela.

Não pulverize nenhum líquido nem produtos quími-
cos cáusticos diretamente no visor central. Não use
agentes de limpeza de vidro, outros agentes de lim-
peza, aerosol, solventes, álcool, amônia ou agente
de limpeza contendo abrasivo. Nunca use tecidos
abrasivos, toalhas de papel ou papel lenço de
papel, pois eles podem arranhar o visor central.

COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO
TRASEIRO
Não deve haver objetos no banco traseiro quando o
encosto for rebatido. E os cintos de segurança não
devem estar afivelados.

O apoio do braço* no assento central deve estar na
posição recolhida.

INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO DIREITO
Palheta do limpador na posição de serviço:
Antes de colocar as palhetas do limpador na posi-
ção de serviço, certifique-se de que não estejam
congeladas. Se os braços do limpador, na posição
de serviço, tiverem sido dobrados para cima no
para-brisa, eles devem ser dobrados para baixo
novamente antes de ativar a limpeza, lavagem ou o
sensor de chuva, assim como antes de dirigir. Isso
serve para evitar que arranhem a pintura do capô.

CONEXÕES
Tomada elétrica: o consumo máximo de energia
para uma tomada elétrica de 12 V é de 120 W (10
A) por tomada.

O uso máximo de energia para uma tomada elétrica
de 230 V é de 150 W.

NOTA

VISÃO GERAL, EXTERIOR
Tampa do porta-malas operada com o pé:
existe o risco de função reduzida ou nenhuma fun-
ção se o para-choque traseiro estiver carregado
com grandes quantidades de gelo, neve, sujeira ou
similares. Por esse motivo, certifique-se de mantê-
-lo limpo.

Observe que a função de abertura com o movi-
mento do pé* da tampa do porta-malas só está dis-
ponível em combinação com a função de trava-
mento/destravamento* sem chave.

Preste atenção à possibilidade de o sistema ser ati-
vado em uma lavagem do veículo ou similar, caso a
chave do controle remoto esteja dentro do alcance.

Campos eletromagnéticos e rastreio podem interfe-
rir nas funções da chave do controle remoto.
Evite guardar a chave do controle remoto próximo a
objetos metálicos ou aparelhos eletrônicos,
por exemplo, telefones celulares, tablets, laptops ou
carregadores, de preferência a até 10-15 cm
4-6 polegadas.

VISÃO GERAL, INTERIOR
Durante a partida a frio, a velocidade de marcha
lenta pode ser perceptivelmente superior ao normal
para certos tipos de motores. Isso é feito para que
o sistema de emissões possa atingir a temperatura
normal de operação o mais rápido possível, o que
minimiza as emissões do escape e protege o meio
ambiente.

Head-up display*: quando a função City Safety
está ativada, ativada, as informações do head-up
display são substituídas por um gráfico do City 
Safety. Esse gráfico fica aceso mesmo que o head-
-up display esteja desligado.

O motorista pode ter menos chance de visualizar
informações no head-up display se, por exemplo,
estiver usando óculos de sol polarizados, se não
estiver sentado centralmente no banco, se existir
algum objeto sobre o vidro da tampa da unidade do
visor ou em condições de iluminação desfavoráveis.
Certos defeitos visuais podem causar dores de
cabeça e uma sensação de tensão durante o uso
do head-up display.

VOLANTE
Computador de bordo: podem ocorrer alguns
desvios ao calcular a distância percorrida se o
método de condução for alterado.

CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTI-
MENTO DE PASSAGEIROS
O aquecimento ou o resfriamento não pode ser
acelerado selecionando uma temperatura mais alta
ou mais baixa do que a temperatura real desejada.

Climatização: as portas e os vidros do veículo
devem estar fechados durante a climatização do
compartimento de passageiros.

CONEXÕES
Internet: ao utilizar a Internet são transferidos
dados (tráfego de dados), o que pode implicar cus-
tos. A ativação de roaming de dados e do Wi-Fi
pode resultar em cobranças adicionais. Entre em
contato com o seu operador de rede para obter
informações sobre o custo do tráfego de dados. Ao
fazer download com o telefone celular, esteja
atento aos custos relativos ao tráfego de dados.

O download de dados pode afetar outros serviços
que transferem dados, por exemplo, ouvir rádio na
internet. Se o efeito em outros serviços for proble-
mático, o download pode ser interrompido. Como
alternativa, pode ser apropriado desativar ou cance-
lar outros serviços. Ao fazer download com o tele-
fone celular, esteja atento aos custos relativos ao
tráfego de dados.

Atualização: se o sistema operacional do telefone
for atualizado, a conexão Bluetooth pode ser inter-
rompida. Exclua o telefone do veículo e reconecte.

COMO USAR DISPOSITIVOS CONECTADOS
Apple CarPlay e Android Auto: A Volvo não se
responsabiliza pelo conteúdo dos aplicativos
CarPlay ou Android Auto.
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