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VÄLKOMMEN!
Тут ви можете ознайомитися з функціями, призначеними для пасажирів, що подорожують на задньому сидінні вашого 
Volvo XC90 Excellence. Більш детальна інформація власника наявна в автомобілі, у додатку та в мережі Інтернет. На час 
публікації усі відомі типи опцій/аксесуарів позначені зірочкою: *.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ АВТО

Посібник з експлуатації наявний на центральному дисплеї авто, 
його можна відкрити на верхній панелі.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Посібник з експлуатації можна завантажити у вигляді мобільного 
додатку (Volvo Manual) для смартфонів та планшетів. Додаток 
також містить відеоінструкції для обраних функцій.

ВЕБ-САЙТ ПІДТРИМКИ VOLVO

На сторінці підтримки Volvo Cars (support.volvocars.com) опублі-
ковано посібники та навчальні відеофільми, а також додаткова 
і довідкова інформація щодо вашого Volvo та відомостей, які 
стануть у нагоді власникам автомобілів цієї марки.

ДРУКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ

Також існує додаток до посібника з експлуатації, вкладений у 
відділенні для рукавичок, в якому міститься інформація про запо-
біжники та характеристики, а також огляд важливої і практичної 
інформації. Друкований посібник з експлуатації і відповідний 
додаток можна замовити.





КОНТРОЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЗАДНЬОМУ 
СИДІННІ
Контрольний дисплей вмонтований у тунельну консоль між 
задніми сидіннями. На ньому можна контролювати функції 
сидіння, а також підігрів та охолодження напоїв.

Підняття екрана

 – Натисніть верхню частину екрана. Екран піднімається і 
вмикається автоматично. 

Через деякий час яскравість світла зменшується. Торкніться 
екрана, щоб знову активувати його.
Опускання екрана

Екран опускається вручну:
 – Натисніть верхню частину екрана. Натискайте, доки екран не 

ввійде в тунельну консоль повністю. Коли екран опущено, він 
вимикається.



Контрольний дисплей має сенсорний екран, на якому відобра-
жуються різні індикатори. Торкніться кнопки на екрані, щоб 
увімкнути або змінити налаштування функції.
Кнопки на головному екрані

Підігрів, відповідно, лівого або правого сидіння.

Охолодження/обігрів підсклянника.

Вентиляція, відповідно, лівого або правого сидіння.

Регулювання сидіння переднього пасажира із 
заднього сидіння.

Повернення на головну сторінку з іншої сторінки

Через деякий час контрольний дисплей автоматично повер-
тається на головний екран. Під час регулювання сидіння 
переднього пасажира торкніться хрестика, щоб повернутися на 
головний екран.

НАВІГАЦІЯ В МЕНЮ КОНТРОЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ



Регулюйте нахил спинки, повертаючи регулятор вперед/назад.

Налаштування масажу, подушок бокової підтримки, підтримки 
попереку та вильоту подушки сидіння здійснюється багато-
функціональним регулятором.

Піднімайте/опускайте сидіння, регулюючи задню секцію регу-
лятора вгору/вниз. Пересувайте сидіння вперед/назад шляхом 
налаштування регулятора вперед/назад.

Піднімайте/опускайте передній край подушки сидіння, 
регулюючи передню секцію регулятора вгору/вниз.

Одночасно можна виконувати рух тільки в одному напрямку 
(вперед/назад/вгору/вниз). Регулювання сидінь можна прово-
дити, коли авто працює, а також деякий час після відмикання 
дверцят, коли авто вже вимкнено. Налаштування можна прово-
дити протягом певного часу після вимкнення автомобіля.
Сидіння мають захист від перевантаження, який спрацьовує, 
якщо крісло заблоковане стороннім предметом. Якщо це має 
місце, приберіть предмет та виконайте послідовність дій ще раз.
Щоб відрегулювати положення для сну/комфортну положення, 
спочатку може знадобитися злегка посунути сидіння вперед.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ
Задні сидіння авто можна регулювати елементами керування, 
розташованими на бокових поверхнях сидінь.





РЕГУЛЮВАННЯ НАЛАШТУВАНЬ СИДІННЯ
Щоб відрегулювати підтримку попереку, бокову підтримку 
спинки, довжину подушки сидіння та масажні налаштування 
користуйтеся багатофункціональним регулятором збоку сидіння. 
Налаштування, які виконуються багатофункціональним регуля-
тором, відображаються на контрольному дисплеї. На дисплей 
можна виводити налаштування тільки одного сидіння одночасно.
1. Підніміть контрольний дисплей.
2. Активуйте налаштування сидіння, повертаючи або 

натискаючи багатофункціональний регулятор у будь-якому 
напрямку. На контрольному дисплеї відкривається сторінка 
налаштування сидінь.

3. Оберіть необхідну функцію на контрольному дисплеї, торка-
ючись дисплея або ж повертаючи багатофункціональний 
регулятор вгору/вниз.

4. Змінюйте положення, натискаючи регулятор у бажаному 
напрямку.

Масаж
Торкніться кнопки на екрані або ж виберіть функцію 
за допомогою багатофункціонального регулятора, 
щоб увімкнути функцію масажу. Коли авто вимкнено, 
функцією масажу користуватися неможливо.

Функція масажу має наступні опції налаштування:

Увімк./Вимк.: Оберіть між Увімк. або Вимк., щоб 
увімкнути чи вимкнути функцію масажу.

Програма 1-5: У системі є п'ять попередньо нала-
штованих масажних програм. Обирайте між 1 (хвилі), 
2 (збільшення), 3 (розширений), 4 (поперек) та 5 (плечі).

Інтенсивність: Обирайте між низькою, нормальною 
та високою інтенсивністю.

Швидкість: Обирайте між низькою, нормальною та 
високою швидкістю.



Бокова підтримка

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання бокових подушок спинки сидіння.
• Натисніть передню секцію кнопки сидіння на 

багатофункціональному регуляторі, щоб підсилити 
бічну підтримку.

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб змен-
шити бічну підтримку.

Підтримка попереку

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання підтримки попереку.
• Натисніть кнопку сидіння на 

багатофункціональному регуляторі вгору/вниз, 
щоб змістити підтримку попереку вгору/вниз.

• Натисніть передню секцію кнопки сидіння, щоб 
підсилити підтримку попереку.

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб змен-
шити підтримку попереку.

Подовження подушки сидіння

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання довжини подушки сидіння.
• Натисніть передню секцію кнопки сидіння на бага-

тофункціональному регуляторі, щоб подовжити 
подушку сидіння

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб 
зробити подушку сидіння коротшою.



Положення сидіння по довжині і нахил спинки сидіння пере-
днього пасажира можна регулювати, перебуваючи на задньому 
сидінні. Користуйтеся контрольним дисплеєм для зміни нала-
штувань сидіння переднього пасажира.

1. Торкніться кнопки на екрані.
2. При цьому відкриється нова сторінка, на якій 

можна буде відрегулювати повздовжнє положення 
сидіння і нахил спинки.

3. Торкніться хрестика, щоб повернутися на голов-
ний екран.

Регулювання нахилу спинки

• Торкніться верхньої лівої стрілки, щоб нахилити спинку 
сидіння вперед.

• Торкніться верхньої правої стрілки, щоб нахилити спинку 
сидіння назад.

Регулювання вперед-назад

• Торкніться нижньої лівої стрілки, щоб посунути сидіння вперед.

• Торкніться нижньої правої стрілки, щоб посунути сидіння 
назад.

РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА ІЗ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ



ФІКСАТОР ПЛАНШЕТА*
На задній частині підголівника переднього сидіння є тримач, 
в який можна установити більшість планшетів.
Щоб установити планшет у фіксатор:

1. Натисніть защіпку і складіть її вперед до підголівника, щоб 
відкрити кришку.

2. Заведіть планшет у фіксатор і закрийте кришку.

Щоб вийняти планшет з фіксатора:

1. Натисніть кнопку на нижньому боці фіксованої секції на 
підголівнику.

2. Потягніть фіксатор назад/вгору.

СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ/ВЕНТИЛЯЦІЄЮ
Сидіння можна підігрівати для підвищення комфорту в холодну 
погоду. Підігрівом сидінь можна керувати на контрольному 
дисплеї.

 – Натискайте кнопку лівого чи правого сидіння, щоб 
обрати один із чотирьох рівнів підігріву: вимк., 
високий, середній та низький. Кнопка показує 
рівень налаштування.

Сидіння також можна вентилювати, наприклад, щоб підсушити 
одяг.

 – Натискайте кнопку лівого чи правого сидіння, щоб 
обрати один із трьох рівнів: високий, середній та 
низький. Кнопка показує задане налаштування.





ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ 
АВТОКРІСЕЛ
Авто устатковане точками кріплення дитячих автокрісел на 
задньому ряді сидінь.
Верхні точки кріплення призначені переважно для використання 
з автокріслами, що встановлюються спинкою назад.
1. Посуньте сидіння вперед і нахиліть спинку сидіння вперед, 

щоб дістатися до кріплення.

2. Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника для правильної 
установки сидіння.

РОЗКЛАДАННЯ СТОЛІВ
Під підлокітником заднього сидіння є два столи, які можна 
розкласти над задніми сидіннями.
1. Повністю відкрийте кришку підлокітника.
2. Підніміть стіл вгору над підлокітником за допомогою шкіряної 

закладки і поверніть стіл у повністю вертикальне положення.
3. Опустіть кришку столу над сидінням і поверніть її убік.
Повторіть ці кроки у зворотньому порядку, щоб скласти стіл на 
місце.



ГАРЯЧІ ТА ХОЛОДНІ НАПОЇ
Перед підлокітником розташовані два підсклянника, а також 
тримач з функцією підігріву/охолодження, наприклад, для 
пляшки чи кружки з чаєм чи кавою.
 – Натисніть на кришку, щоб відкрити тримач. Функції підігріву 

чи охолодження керуються з контрольного дисплея. Сині 
індикатори позначають активну функцію охолодження, 
а червоні - активну функцію підігріву.

Обігрів або охолодження можна ввімкнути, коли авто працює 
або ж перебуває в положенні запалювання ІІ.

 – Торкайтеся кнопки на контрольному дисплеї, щоб 
переключати дві функції: охолодження та обігрів. 
У кнопці відображується поточне налаштування.

ХОЛОДИЛЬНИК
Позаду підлокітника в задньому сидінні розташована скринька 
холодильника з місцем для двох пляшок і ніша для зберігання 
кришталевих фужерів.
• Натисніть кнопку, розташовану над кришкою, щоб відкрити 

скриньку.

• На внутрішньому боці скриньки є регулятор температури.

Функція охолодження активна, коли автомобіль працює, або ж 
коли електрична система авто була приведена в положення ІІ.





ПОРТИ USB ТА ЕЛЕКТРОРОЗЕТКИ
Порти USB: Під підлокітником заднього сидіння розташо-
вані два порти USB. Фіксатори екранів* позаду підголівників 
передніх сидінь також устатковані двома портами USB. Порти 
можна використовувати, наприклад, для зарядженнямобільного 
телефону або планшета.
Відтворювати мультимедійний контент через аудіосистему 
автомобіля через порти USB неможливо.

Електророзетки: Під підлокітником заднього сидіння 
автомобіля розташована одна розетка 12 В і одна розетка 
230 В.

230 В: Розетку можна використовувати для різних аксесуарів, 
розрахованих на живлення 230 В, наприклад, зарядні пристрої 
або ноутбуки.

 – Підключіть штепсель аксесуара. Від'єднайте аксесуар - 
відключіть штепсель.

12 В: Розетку можна використовувати для різних аксесуарів, 
розрахованих на живлення 12 В, наприклад, музичний плеєр 
або мобільні телефони.

 – Витягніть запальничку з розетки і підключіть штепсель аксе-
суара. Витягніть штепсель аксесуара і поверніть запальничку 
на місце, коли розетка не використовується.

Для роботи портів USB і живлення електророзеток електрична 
система авто має перебувати, щонайменше у положенні 
запалювання І.



На задній частині підголівників передніх сидінь є тримач для 
планшетів*.

Також є відділення для речей під підлокітником між сидіннями.

Є відділення для речей на панелях дверцят.

На боковинах тунельної консолі розташовані кишені.

На задніх поверхнях спинок передніх сидінь розташовані кишені 
для зберігання речей.

На панелях дверцят також розташовані попільнички.

МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

На передньому торці подушки сидіння є невеличка кишеня.



Авто устатковане люмінісцентною ручкою на внутрішньому боці 
дверей багажного відділення. Її можна використовувати для 
відчинення дверей зсередини в екстреному випадку.
 – Потягніть за ручку, щоб відкрити двері.

Після використання ручку слід втиснути у вихідне положення 
вручну.

РУЧКА В БАГАЖНОМУ ВІДДІЛЕННІ



СПЕЦІАЛЬНІ 
ПОВІДОМЛЕННЯ
Посібник з експлуатації та інші посібники 
містять інструкції з техніки безпеки і всі 
попередження, а також важливі повідомлення 
та примітки, які необхідно прочитати. Деякі 
функції стосуються лише певних ринків.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Місця для зберігання
Тримайте дрібні предмети, такі як мобільні 
телефони, фотоапарати, пульти ДК для 
аксесуарів, тощо, у відділенні для рукавичок 
чи інших відділеннях для зберігання речей. 
Інакше у випадку екстреного гальмування чи 
зіткнення вони можуть травмувати людей в 
автомобілі.

Гарячі та холодні напої
Зберігайте пляшки, термоси, склянки 
і кружки у тримачах або ж у скринці 
холодильника під час руху. 

Задні сидіння з підігрівом
Функцією підігріву сидіння не можна кори-
стуватися особам, які погано сприймають 
підвищення температури через оніміння або 
ж мають інші складнощі з регулюванням. Це 
обмеження має захистити таких людей від 
опіків.

Точки кріплення для дитячих автокрісел
Верхні паски дитячого автокрісла мають 
завжди бути проведені через отвір в опорній 
стійці підголівника перед затягненням у точці 
кріплення. Якщо це неможливо зробити, слі-
дуйте рекомендаціям виробника автокрісла.

Ручка в багажному відділенні
Пересвідчіться в тому, що дверцята і двері 
багажного відділення замкнуті і тримайте 
ключі подалі від дітей. Діти, що залишилися 
без нагляду, можуть замкнути себе в автомо-
білі або ж зазнати травм.

У жарку погоду температура всередині авто 
може швидко зрости. Перебування в салоні 
в такому випадку може завдати серйозної 
шкоди здоров'ю чи навіть призвести до 
смерті. Малі діти особливо уразливі до таких 
умов.

 ВАЖЛИВО

Навігація в меню контрольного дисплея
Не використовуйте гострих предметів для 
очищення екрана, оскільки такі предмети 
можуть пошкрябати його.

Вентильовані задні сидіння
Вентиляцію сидіння не можна вмикати, якщо 
температура салону занадто низька. Це 
необхідно для запобігання переохолодження 
особи, яка сидить на сидінні.

Фіксатор планшета*
Для кріплення планшета у фіксаторі його 
екран має бути захищений захисною плівкою. 
Це необхідно для уникнення утворення фраг-
ментів скла у випадку зіткнення. 

Запобіжники
Завжди замінюйте згорілий запобіжник 
відповідним новим запобіжником однако-
вого кольору і маркуванням сили струму із 
зіпсованим. Ніколи не встановлюйте запо-
біжник з більшою силою струму, ніж та, що 
зазначена у відповідній таблиці в посібнику з 
експлуатації. 

Якщо електричний компонент не працює, 
це може бути викликане тим, що тимчасове 
перевантаження призвело до перегоряння 
запобіжника. Інформацію про запобіжники 
див. у звичайному посібнику з експлуатації 
авто.

Потужність

Розетка 12 В має максимальну допустиму 
потужність 120 Вт, а розетка 230 В - 150 Вт.

 Примітка

Холодильник
Для оптимальної роботи холодильника 
необхідна вільна циркуляція повітря. З цієї 
причини слід залишити отвір у повітрозабір-
нику холодильника у вантажному відсіку не 
менше 5 см.

Налаштування температури може знадоби-
тися відрегулювати, залежно від зовнішньої 
температури. Рекомендується встановлюва-
ти регулятор у максимальне положення для 
швидкого зниження температури.

У зв'язку з тим, що температура в нижній 
частині холодильника може бути нижче нуля 
(для забезпечення швидшого охолодження), 
іноді може виникнути конденсат, який іноді 
може виникнути необхідність витирати. Для 
оптимального протирання / просушування 
слід вийняти прозорий тримач пляшок.

Вентильовані задні сидіння
Для людей, чутливих до протягів, вентиля-
цією сидіння слід користуватися обережно. 
Для довготривалого використання рекомен-
дований низький рівень.
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