
QUICK GUIDE
VOLVO S80

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er spændende at lære din nye bil at kende.

For at få endnu mere ud af din nye Volvo bedes du gennemlæse
denne Quick Guide. Nærmere detaljer fremgår af Instruktionsbogen.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i Instruk-
tionsbogen - ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder de
seneste oplysninger.

Valgfri funktioner/ekstraudstyr markeres med en stjerne (*).
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STANDS OG TAG FJERNBETJENING UD

Træd på kobling eller bremse.

Låser døre/bagagerumsklap og aktiverer alarm.

Oplåser døre/bagagerumsklap og deaktiverer alarm.

Oplåser bagagerumsklap.

Tænder sidespejl-, orienterings-, interiør-, fodplads-,
nummerplade-, blink- og parkeringslys.

"Panik"-knap. Tryk i 3 sekunder i nød situation.

START

Sæt fjernbetjeningen i tændingsåbningen.

Parkér bilen, og tryk på Start/Stop-knappen
for at standse motoren.
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Ved koldstart går motoren med højere tomgangshastighed et kort stykke tid.

Tryk let på fjernbetjeningen, hvorefter den
kommer ud. Automatgear skal stå i P.
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Tryk blot på START/STOP for at starte
motoren.
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Tryk let på fjernbetjeningen, hvorefter den
fastholdes.

NØGLE OG FJERNBETJENING

Bilen låses automatisk igen, hvis ingen dør eller bagagerumsklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning.



START MED KEYLESS DRIVE

STOP

Stig ind i bilen med PCC’en f.eks. i lommen.
Træd på koblingen eller bremsen.
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Bilen overvåges inden for rækkevidde ved at tryk-
ke på denne knap og vente i 5 sekunder. Hvis der
trykkes uden for rækkevidde, husker PCC’en, om
bilen er låst eller ej.

Grønt lys: bilen er låst.

Gult lys: bilen er ikke låst.

Rødt lys: alarmen er udløst.

Skiftevist blinkende røde lys: Der er muligvis
nogen i bilen.

ADVARSEL! Rattet må ikke indstilles under
kørsel.

Ved koldstart går motoren med højere tomgangshastighed et kort stykke tid.

INDSTILLING AF RAT BRÆNDSTOFPÅFYLDNING

Tryk for at åbne tankdækslet.

Parkér bilen, og tryk på Start/Stop-knappen
for at standse motoren.

Med Keyless drive behøver PCC’en blot
være i bilen. Opbevar den f.eks. i lommen
hele tiden. Bilen oplåses automatisk, når dø-
ren åbnes.

Efter parkering låses bilen ved blot at lukke
døren og trykke på det udvendige dørhånd-
tag.

Tryk blot på START/STOP for at starte
motoren.
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PERSONAL CAR COMMUNICATOR (PCC*) MED KEYLESS DRIVE

OBS



POWER/VOLUME.
Tryk for tænd/sluk.
Drej for lydstyrkekontrol. Radio, TP, hands-
free* og RTI-lydstyrke lagres individuelt,
indtil næste gang de bruges.
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RADIO

Drej for at vælge en station3

Træk i udløsningshåndtagene hver for sig for
at nedfælde højre hhv. venstre ryglæn.

Kontrollér, at nakkestøtterne er i oprejst stilling.
Fold ryglænene.

AUDIO

NEDFÆLDNING AF BAGSÆDETS RYGLÆN

1

Tonekontrol.
Tryk for at vælge BAS,
DISKANT, FADER, BALANCE, Dolby Pro
Logic II*.
Indstil ved at dreje knappen.

3

Cd

Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cd* med op-/nedpil.

4

Skub ud.
Tryk for at skubbe den aktuelle cd ud.
Hold knappen inde for at skubbe alle cd’er i
cd-skifteren* ud.

6

Cd-skifter*. Vælg cd 1-6.7

Søg stationer med venstre-/højrepilen.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0-9 i
FM1 henholdsvis 0-9 i FM2 inde. Bekræftes
på displayet.

4

Automatisk lagring af de 10 kraftigste sta-
tioner.
Tryk på AUTO i 2 sekunder. Under
søgning vises AUTOSTORE på displayet.
Vælg 0-9 for at afspille en radiostation efter
lagring.

5

Vælg AM, FM1, FM2, CD eller MODE. Brug
MODE til aktivering af AUX og justering af
lydstyrke for AUX-kilde.

2



AUTOMATISK KONTROL
AUTO -funktionen fastholder alle indstillinger og
gør det let at køre med optimal luftkvalitet.
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Stikkontakterne i midterkonsollen foran/bagi
fungerer i tændingsposition I. Kontakten i højre
side af bagagerummet* er altid aktiv. Hvis 12 V-kontakten i bagagerummet bruges

med motoren standset, kan batteriet aflades.

OPBEVARINGSPLADSER. 12 V STIKKONTAKTER OG AUX

ELEKTRONISK KLIMAANLÆG, ECC*

MANUEL BETJENING

Blæserhastighed.

Luftfordeling.

Defroster til hurtigt at fjerne dug på for- og
sideruder.

Luftkvalitet. Slukket/AUT/Recirkulation.

Aircondition TÆND/SLUK.

Temperaturen indstilles ved at dreje knap-
pen. Den valgte temperatur vises.
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Tryk på AUTO for automatisk temperatur
kontrol.
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Triptæller. Til måling af kørselsdistance har
bilen to uafhængige triptællere, T1 og T2, der
altid er i gang.
Tryk på (A) i 2 sekunder for at nulstille den
viste triptæller.
Tryk hurtigt på (A) for at skifte mellem
T1/T2.
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Tryk på kontakten

POWER PARKERINGSBREMSE, PPB (V8, AWD & HØJRESTYRET)

TRIPTÆLLER OG TRIPCOMPUTER

2

1

Lampen blinker, indtil bremsen er helt akti-
veret, og lyser derefter konstant.

Udløsning
Tændingsposition 0 eller højere.
Træd på kobling eller bremse.

Aktivering

Træk i kontakten.

Automatisk udløsning
Vælg gear, og begynd at køre. (Hvis bilen har
automatgear, skal sikkerhedsselen være
spændt).

Når der er valgt gear, og der trædes på speede-
ren, udløses bremsen, så snart bilen begynder
at køre.

Brændstofmåler. Pilen viser tankdækslets
placering.

2

Brændstofadvarselssymbol. Lyser, når der
er 8 liter tilbage (diesel: 7 liter).

3

Kørselsdistance med tilbageværende
brændstofmængde
Drej på hjulet (7) for at vise.

4

Kørselsdistance med tilbageværende brænd-
stofmængde er ikke en brændstofmåler, men
den omtrentlige kørselsdistance under de
herskende forhold.

Ur. Drej (A) højre eller venstre om for at ind-
stille uret.
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READ Tryk på knappen for at få meddelelser
at se. Tryk igen for at bekræfte en meddelelse.

6

Betjening af tripcomputer.
Drej hjulet for at vise funktionerne.

7

Nulstil aktuel funktion8

Flerfunktionsknap.
Tryk for at betjene triptæller.
Drejmod højre/venstre for at indstille ur.
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Display- og instrumentpanel-
belysning
Tågeforlygter

Tågebaglygter

Automatiske forlygter. Blink
fungerer, men ikke fjernlys.

Parkeringslys

Forlygter

Højdejustering af forlygter

De aktive Bi-Xenon-lygter følger rattets bevæ-
gelser.

Fjernlys blink.
Skift mellem fjern-/nærlys.

REGNSENSOR* OG FORRUDEVISKERE

REGNSENSOR

Enkelt viskerslag

Intervalviskning. Drej (B) for at justere in-
tervallet.
Normal hastighed

Høj hastighed

Forrude- og lygtesprinkling

F

G

Tryk på knappen for at deaktivere/aktivere.

AKTIVE BI-XENON-LYGTER, ABL*

LYSBETJENING

Tryk her for at aktivere regnsensoren, mens
viskerarmen står på 0.

A

Drej for at justere følsomheden.B

Indikator for regnsensor aktiveret.
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Betjeningsorganerne for RTI er lette at nå bag
rattet under kørsel. Der er også en fjernbetjening
til RTI.

Tryk på ENTER for at starte systemet.

FJERNBETJENING

Der må ikke trædes på kobling eller bremse.

PCC OG KEYLESS DRIVE

M
O

D
E

I

0 Instrument- og urbelysning. Oplåsning af
rat.

I
Soltag, elruder, blæser, ECC, viskere,
stikkontakter og RTI.
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ROAD TRAFFIC INFORMATION (RTI)*

BETJENINGSPANEL PÅ FØRERDØR

Lændestætte

Ryglænshældning

Sædehynde Hæv/sænk

Sædehyndens forkant Hæv/sænk

Frem/tilbage
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TÆNDINGSPOSITIONER INDSTILLING AF SÆDER

Lås/oplås alle døre.

Fold sidespejlene* ved at trykke på
både L og R.

Sidespejle - betjening.

Manuel rude betjening.

Automatisk rude kontrol.

Låser bageste ruder og døre*
(børnesikring).

L R

2

Audioanlæg og interiørbelysning fungerer uden
tændingspositioner.




