
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre om din nye 
Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede oplysninger.

Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen, 
ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder også de mest aktuelle 
oplysninger.

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil

VOLVO S80

QUICK GUIDE WEB EDITION
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Låser døre og bagagerumsklap samt 
aktiverer alarmen*A.

Oplåser dørene og bagagerumsklap-
pen samt aktiverer alarmenA.

Oplåser bagagerumsklappen – den
åbnes ikke.

Tryghedsbelysning i sidespejlene*, i 
kabinen, ved gulvet og på nummerpla-
den. Blinklys og parkeringslys lyser.

"Panik"-knap. Holdes inde i ca. 
3 sekunder i en nødsituation for at 
udløse alarmen.

A Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/baga-
gerumsklappen åbnes inden for 2 minutter efter 
oplåsning.

FJERNBETJENING

START

SLUK FOR MOTOREN OGTAG FJERNBETJENINGEN UD

Sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Tryk let på fjernbetjeningen, som så trækkes 
ind.

Tryk koblings- eller bremsepedalen ned. Tryk på START/STOP/ENGINE-knappen for 
at starte motorenB.

B Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.

Parker bilen, og tryk på START/STOP/
ENGINE-knappen for at slukke for motoren.

Tryk let på fjernbetjeningen, som så udlæ-
ses. Automatgear skal være i position P.
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PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* MED KEYLESS DRIVE

Information om bilen kan fås inden for en 
rækkevidde 20 m. 

• Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
Tryk på knappen uden for rækkevidde viser 
den senest gemte status fra hukommelsen.

1 Grønt lys: Bilen er låst.

2 Gult lys: Bilen er ulåst.

3 Blinkende, skiftende rødt lys: Der kan 
befinde sig en person inde i bilen. 

4 Rødt lys: Alarmen har været udløst.

STARTE MED KEYLESS DRIVE

Stig ind i bilen med PCC'en på dig, f.eks. i 
lommen.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.

Tryk på START/STOP/ENGINE-knappen for at 
starte motorenA.

A Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.

SLUKKE FOR MOTOREN

Parker bilen, og tryk på START/STOP/

ENGINE-knappen for at slukke for motoren.

   VIGTIGT

Med keyless drive behøver PCC'en kun at 
være i bilen. Opbevar den f.eks. i en lomme, 
når du går til og fra bilen, og under kørsel.
Bilen låses op, når en dørs udvendige hånd-
tag gribes.
Efter afsluttet kørsel, når bilen er parkeret, 
skal du bare trykke knappen på dørens yder-
side ind for at låse bilen.

PLEJE AF LÆDER
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION

SYSTEM*

Læderindtræk skal rengøres med jævne mel-
lemrum. Foretag behandling med læderpleje-
produkter 1-4 gange om året eller efter behov. 
Læderplejeprodukter fås hos Volvo-forhandle-
ren.

Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods 
for at der ikke er noget køretøj i den blinde 
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra 
våd vejbane eller lavtstående sol i kameraet. 
Ved direkte fejl på systemet viser displayet 
teksten Blindvinkelsyst. Service påkrævet.
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LYDANLÆG

3 Indstil lydbilledet

Tryk på knappen for at vælge BAS, 
DISKANT, FADER, BALANCE, Dolby Pro 
Logic II*.
Drej på rattet for at justere.

A AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver 
bedst med lydstyrken stillet på medium).

1 Tryk for TIL/FRA

Drej for at regulere lydstyrken

Radio-, TP-, Handsfree-* og RTI-lydstyrken 
gemmes individuelt, indtil næste gang de 
bruges.

2 Vælg AM, FM1, FM2, CD eller MODE.

Brug MODE for at aktivere AUXA og for at 
regulere AUX-lydkildens lydstyrke.

CD

4 Skift CD-spor med venstre-/højrepil eller 
drej på (3).
Vælg CD* med op-/nedpil.

6 Udkast af CD

Tryk for at udkaste den aktuelle CD.
Hold knappen inde for at udkaste alle 
CD'er i CD-skifteren*.

7 CD-skifter*. Vælg CD 1–6.

RADIO

3 Drej for at vælge radiostation

4 Søg efter stationer med venstre-/højrepil. 
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9 
inde på FM1, henholdsvis 0–9 på FM2.
Når en station er blevet gemt, bekræftes 
det på displayet.

5 Gem automatisk de 10 stationer med 

stærkest signal

Tryk AUTO ind i ca. 2 sekunder. Automa-
tisk lagring vises på displayet, så længe 
søgningen er i gang.
Vælg derefter 0–9 for at afspille en af de 
gemte radiostationer.

NEDFOLDNING AF BAGSÆDERYGLÆNENE

Træk i håndtagene separat for at folde ven-
stre og/eller højre ryglæn ned.

Sørg for, at de bageste nakkestøtter er vippet 
op. Fold ryglænene ned.
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ELEKTRONISK KLIMAANLÆG, ECC*

MANUEL REGULERING

Blæserhastighed

Luftfordeling

Defroster til hurtigt at fjerne dug på 
forruden og sideruderne.

Luftkvalitetssystem. FRA/AUT/Recir-
kulation.

Aircondition TIL/FRA

Elopvarmet bagrude og sidespejle. 
Automatisk ophør.

AUTOMATISK REGULERING

I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig 
automatisk af alle funktioner og forenkler såle-
des kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1  Temperatur

Drej knappen for at vælge den ønskede 
temperatur. Temperaturindstillingen vises 
på displayet.

2 Tryk på AUTO for automatisk regulering af 
temperaturindstilling og øvrige funktioner.

OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX

   VIGTIGT

Brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet 
kan aflade batteriet.

12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran og 
bagi fungerer i tændingsposition I eller højere. 
12 V-stikkontakten på højre side i bagagerum-
met er altid aktiveret.
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1 Triptællere

Bilen er udstyret med to uafhængige 
triptællere, T1 og T2, som altid er slået til. 
For skift mellem T1/T2 og nulstilling, se 
knap (6).

2  Brændstofmåler

Pilen viser, på hvilken side tankdækslet er 
placeret.

3 Lavt brændstofniveau

Når symbolet tændes, er niveauet i brænd-
stoftanken lavt, - fyld brændstof på snarest

4  Antal kilometer til tom tank

Drej informationscentrets fingerhjul (8) for 
at se det omtrentlige antal kilometer til tom 
tank.

   VIGTIGT

"Kilometer til tom tank" er en beregning af, 
hvor langt der kan køres, baseret på tidligere 
kørselsforhold.

INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE

5  Ur

Drej knappen (6) højre om eller venstre om 
for at stille uret.

6 Drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL 
TOM TANK på displayet (4).
Drej for at justere uret.

7 Tryk for at læse meddelelserne på dis-
playet. Tryk igen for at slukke meddelel-
sen.

8  Informationscenter

Vælg den ønskede funktion med finger-
hjulet.

9  Nulstiller den aktuelle funktion i infor-
mationscentret.

INDSTILLE RATTET BRÆNDSTOFPÅFYLDNING

ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen 
påbegyndes – aldrig under kørsel.

Tryk på knappen for at åbne tankdæksel-
klappen.
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LYSPANEL

Display- og instrumentbelysning

Tågelygter (foran)

Tågelys (bagpå, kun i førersiden)

Automatisk nærlys. Fjernlysblink 
fungerer, men ikke fast fjernlys.

Parkeringslys

Nærlys. Nærlyset slukkes, når bilen 
låses. Fjernlyset kan aktiveres med 
armen.

Lyshøjderegulering, nærlys. Automa-
tisk for Bi-Xenon®-lys*.

Fjernlysblink.

Skift mellem fjern- og nærlys.

C Enkelt slag forrudevisker

D Intervalviskning. Drej fingerhjulet (B) 
for at justere viskernes interval.

E Normal hastighed

F Høj hastighed

G Forrude- og forlygtesprinkling

Displaysymbol ved regnsensor slået 
til.

REGNSENSOR* OG FORRUDEVISKERE

REGNSENSOR

A Tryk for at aktivere regnsensoren, når 
armen er i position 0.

B Reguler regnsensorens følsomhed ved 
at dreje fingerhjulet.

FØRERSTØTTESYSTEM* BLUETOOTH*

For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i 
tide, holde sikker afstand til andre køretøjer 
eller have en god placering på vejbanen kan 
bilen være udstyret med en række systemer:

Adaptiv fartpilot*
Afstandskontrol*
Kollisionsadvarsel med automatisk 
bremse*
Driver Alert System*.

•
•
•

•

Gør mobiltelefonen søgbar/synlig
Hold PHONE-knappen på lydanlægget 
inde
Vælg Tilslut telefon på lydanlæggets 
display
Vælg den telefon, du vil tilslutte
Indtast tallene, som vises på lydanlæg-
gets display, via mobiltelefonens tastatur

1.
2.

3.

4.
5.
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PARKERINGSBREMSE

Tilkoble

Tryk på knappen.

Lampen blinker, indtil parkeringsbrem-
sen er fuldt trukket, derefter lyser den 
uafbrudt.

NØGLEPOSITIONER (0 & I) INDSTILLING AF FORSÆDE

1 Lændestøtte

2 Ryglænets hældning

3 Hævning/sænkning af stolen

4 Hævning/sænkning af sædehyndens 

forkant

5 Fremad/bagud

0
Instrument-/urbelysning, ratlåsen låses 
op.

I
Soltag, elruder, blæser, ECC, forrude-
viskere, 12 V-kontakt i midterkonsollen, 
RTI.

KEYLESS DRIVE

Posi-

tion I

Lydanlæg og kabinebelysning fungerer uaf-
hængigt af nøgleposition.

Koblings-/bremsepedalen må ikke være tryk-
ket ned.

FJERNBETJENING

Posi-

tion 0

Posi-

tion I

Frakoble

Nøgleposition 0 eller I.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
2 Træk knappen ud.

Frakoble automatisk

Sæt bilen i gear og kør af sted.
(For biler med automatgearkasse kræves, 
at føreren har sikkerhedsselen på.)

•
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