VOLVO S40

quick Guide
TERvETUlOA UUTEEN vOlvOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.
Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät
tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).

AvAIN & KAUKO-OHjAIN
lukitsee ovet ja tavaratilan luukun
sekä aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovien1 ja tavaratilan luukun lukituksen sekä sulkee hälyttimen.
Avaa tavaratilan luukun lukituksen.
(Luukku ei aukea.)
Sytyttää sivupeilien*, matkustamon,
jalkatilan ja numerokilven valaistuksen
30 sekunniksi2. Vilkut ja seisontavalot
palavat.
"Paniikki"-painike. Pitäkää hätätilanteessa painiketta painettuna n. 3 sekuntia hälytyksen laukaisemiseksi. Sulkekaa
hälytys lukituksen avauspainikkeella.

AvAINlIUSKA
Käytetään käsinekotelon tai kuljettajan oven lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen esim. akun
ollessa tyhjentynyt.

1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/tavaratilan luukkua ei avata 2 minuutin
sisällä lukituksen avaamisesta.
2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohjekirja.

KYlMÄKÄYNNISTYS

HUOM
Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan
nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla
hieman koholla hetken aikaa.

SUUNTAvIlKUT

A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.
B. jatkuva vilkutus.

AUTOMAATTIKÄYNNISTYS (MAllIT 2.4i, T5
jA D5)
Kääntäkää virta-avain/-kytkin asentoon III ja
vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaattisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava asennossa II ennen käynnistämistä.
OHjAUSPYöRÄN SÄÄTö

vAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

vAlOKATKAISIMET
Ajovalojen korkeussuuntauksen
säätö, automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä*.
Automaattiset ajovalot ja kaukovalovilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.
Seisontavalot
lähivalot, sammuvat, kun moottori
sammutetaan. Kaukovalot voidaan
aktivoida.
Aktiiviset Bi-Xenon-valot*, valaistuskuvio seuraa ohjauspyörän liikkeitä.
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Sumuvalot edessä*
Takasumuvalo, yksi valo
A

B

A

Kaukovalovilkku

B

vaihto kauko-/lähivalojen välillä ja
lähestymisvalaistus.

SÄÄTIMET KUljETTAjAN OvESSA
2

2

1

1

2

2

L R

Taustapeilien säätö, valitkaa l tai R.
Säätäkää vivulla.
Taustapeilien kääntäminen
sisään*, painakaa l ja R yhtä aikaa.
Kääntäkää ulos painamalla uudestaan.



Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus
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Automaattinen ikkunan ohjaus
Takaikkunoiden ja -ovien lukitseminen*, lapsilukot.

AUTON HOITO
Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin
automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi
ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.

Nahkaverhoilu on puhdistettava säännöllisesti.
Käsitelkää nahanhoitotuotteilla 1–4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Nahanhoitotuotteita
voitte ostaa Volvo-jälleenmyyjältänne.

ÄÄNENTOISTOlAITTEISTO
RADIO

6 valitkaa radioasema kääntämällä.
10 Hakekaa asemia nuolella vasemmalle/

oikealle tai SCAN-painikkeella (8). Tallentakaa jopa 20 asemaa painamalla
pitkään painiketta 0–9 FM1-alueella ja
painiketta 0–9 FM2-alueella. Aseman tallennus vahvistetaan näytössä.

11 Asemien automaattinen tallennus.

Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Näytössä
on ilmoitus automaattisesta tallennuksesta.
Kymmenen parhaiten kuuluvaa asemaa
tallennetaan. Valitkaa sitten asema painamalla 0–9.

CD-SOITIN

1 virtakytkin ja äänenvoimakkuus.

Painakaa kytkeäksenne päälle/pois.
Kääntäkää säätääksenne äänenvoimakkuutta. Radion, TP:n, handsfreen* ja RTI:n*
äänenvoimakkuudet tallennetaan yksitellen.

2 FM1-, FM2- tai AM-radio
4 Näyttö, kello säädetään henkilökohtaist-

10 vaihtakaa CD-levyn raitaa nuolella

vasemmalle/oikealle tai kääntämällä
säädintä (6).
valitkaa CD-levy 2 nuolella ylös/alas.

3 Poistakaa CD-levy. Painamalla lyhyesti
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla
pitkään poistatte kaikki levyt2.

7 CD-levyn suoravalinta2 . Painakaa 1–6.

en asetusten kautta.

5 MODE. CD tai AUX1
6 Äänikuva, painakaa valitaksenne äänikuvan, esim. BASS ja Dolby Pro Logic II* tai
SUBWOOFER*. Säätäkää kääntämällä.

9 MENU, AUX, äänenvoimakkuus ja äänikuvan lisäasetukset. SUBWOOFERIN* käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen.

1. AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni kuuluu
parhaiten, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).
2. Vain CD-vaihtaja*.

TUUlIlASINPYYHKIMET jA SADETUNNISTIN*
#

Yksittäinen pyyhkäisy

0

Pois

%

jaksopyyhintä, kääntäkää säädintä (B)
jakson säätämiseksi.
Normaali nopeus

F

Suuri nopeus

G

Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite

$

C
0

A

B

G

D
E

F

A
B

Aktivoi sadetunnistimen. Asennossa
D - F sadetunnistin kytkeytyy pois toiminnasta.
Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.
Näyttösymboli: sadetunnistin toiminnassa.

ElEKTRONINEN IlMASTOINTIlAITE, ECC*

AUTOMAATTINEN SÄÄTö
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.

1 Automatiikka

Painakaa AUTO asetetun lämpötilan ja
muiden toimintojen säätämiseksi automaattisesti.

2 lämpötila

Painakaa yksilöllisen säädön saamiseksi vasemmalla l tai oikealla R puolella.
Säätäkää lämpötila kääntämällä. Asetettu
lämpötila esitetään näytössä.

KÄSINSÄÄTö
Tuulettimen nopeus
Ilmanjako
Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoiden nopeaa huurteenpoistoa varten.
Ilmanlaatujärjestelmä* asennossa A.
Uudelleenkierrätys asennossa M.
Ilmastointilaite päällä/pois.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit.
Automaattinen poiskytkentä1.

1. Takalasi 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.

PACOS*, MATKUSTAjAN TURvATYYNYN POISKYTKENTÄ
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PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch
- matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Vaihtakaa virta-avaimella kytkentä ON/OFF.
OFF: Turvatyyny on kytketty pois toiminnasta.
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus PASSENGER AIRBAG OFF.
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle lastentyynyllä tai -istuimessa, mutta yli 140 cm:
n pituiset matkustajat eivät koskaan saa
matkustaa etuistuimella.

vAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.

ON: Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua
etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset
lastentyynyllä tai -istuimella.

AjOTIETOKONE jA vÄlIMATKAMITTARI

POlTTOAINE

AjOTIETOKONE

1 Polttoainemäärä pieni

8 litraa bensiiniä (7 l dieseliä) jäljellä.

2 Polttoainemittari.

Nuoli osoittaa polttoainesäiliön luukun
olevan oikealla puolella.

vÄlIMATKAMITTARI

5 Näytössä on kaksi toisistaan riippumatonta välimatkamittaria, T1 & T2.

6 Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.
7 Kiertäkää esittääksenne näytössä esim.
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA (4).

3 vaihtakaa T1:n & T2:n välillä lyhyellä

painalluksella. Nollatkaa ko. mittari pitkällä
painalluksella.

8 Ko. toiminnon nollaus. Pitkä painallus
nollaa kaikki toiminnot.

TÄRKEÄÄ
KIlOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio.

MERKKI- jA vAROITUSvAlOT
lukekaa tietonäytön tiedot
Pysähtykää turvallisesti. Korjatkaa
infonäytön mukaisesti.
Matala öljynpaine. Pysähtykää turvallisesti. Tarkastakaa öljymäärä2.

vika ABS-järjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Käynnistäkää moottori uudelleen1.
vika jarrujärjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Tarkastakaa
jarruneste2.
DSTC* -vakautusjärjestelmä.
Vilkkuu järjestelmän ollessa toiminnassa.

1. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun, jos symboli palaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
2. Hinauttakaa, jos symboli jää palamaan.

TANKKAUS

DIESElMOOTTORIN HIUKKASSUODATIN
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon
aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistyy automaattisesti ns. regenerointi. Regeneroinnin aikana
moottorin teho voi olla hieman rajoitettu.

Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla painiketta. Ripustakaa korkki luukkuun
tankkauksen ajaksi.

BlIS – BlIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla
esim. valon heijastuminen märältä tienpinnalta, auton oma varjo tai matalalla oleva aurinko.
Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näytössä on teksti BlIS vAATII HUOllON.

HÄTÄjARRUTEHOSTUS, EBA
Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja
lyhentää jarrutusmatkaa. EBA aktivoituu, kun
kuljettaja jarruttaa kiivaasti. EBA:n aktivoituessa jarrupoljin painuu hieman alemmas kuin
tavallista, painakaa jarrupoljinta niin paljon
kuin on tarpeen. Kun jarrupoljin vapautetaan,
jarrutus keskeytyy.

TAKAISTUIMEN SElKÄNOjAN KÄÄNTÄMINEN AlAS

A. Ripustakaa turvavyö takkikoukkuun.
B. Nostakaa istuintyyny ylös.
C. Vapauttakaa selkänojan lukko ja kääntäkää
selkänoja eteen.
D. Vapauttakaa pääntuen lukko.

E. Siirrä pääntuki istuintyynyn alapinnalla oleviin
holkkeihin.
F. Käännä selkänoja alas.

Myös etuistuimet voidaan kääntää alas. Katsokaa
ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN, kohta (6).

ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

+
-

1
2
3
4

Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö
Istuimen nosto/lasku
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen

5 Eteenpäin/taaksepäin
6 Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen alas

SÄIlYTYSlOKEROT, 12 v:N lIITÄNNÄT & AUX
12 v:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosassa
toimii virtalukon asennossa I tai II. 12 v:n
liitäntä tavaratilan* oikealla puolella on aina
aktivoitu.
AUX-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soittimesta.

TÄRKEÄÄ
Moottorin ollessa sammutettu tavaratilan
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää akun.
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