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VÄLKOMMEN!
Siin saate lugeda mudeli Volvo XC90 Excellence Lounge tagaistme funktsioonide kohta. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja
Internetist.

AUTO KESKEKRAAN
Kasutusjuhendi saate avada auto keskekraani ülavaate kaudu.

MOBIILIRAKENDUS
Kasutusjuhend on saadaval nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusena (Volvo
kasutusjuhend). Rakendus sisaldab valitud funktsioonide kohta ka videoõ-
petusi.

VOLVO TUGISAIT
Volvo autode tugisait (support.volvocars.com) sisaldab juhendeid ja
videoõpetusi ning ka lisateavet ja tugiteenuseid teie Volvo ja selle kasuta-
mise kohta.

PABERKANDJAL JUHEND
Kindalaekas asub kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab teavet kaitsmete ja
tehniliste andmete kohta ning ka oluliste ja praktiliste üksikasjade kokku-
võtet. Tellida saab ka paberkandjal kasutusjuhendi ning sellega seotud
lisa.



SISUKORD

01. TAGAISTME TUNNELKONSOOL
See jaotis kirjeldab tagaistme tunnelkonsooli, nt juhtekraani ja sellega juhitavaid funktsioone, jahutuskasti ning teavet
jookide soojendamise ja jahutamise kohta.

02. LOUNGE CONSOLE
Leiate siit teavet konsooli Lounge Console ning selle eri funktsioonide ja seadete kohta.

03. ISTME SEADED
Leiate siit teavet istete reguleerimise ja seadistamise ning muude istmefunktsioonide kohta.

04. SALONGI ÜLEVAADE
Leiate siit teavet auto salongi kohta ja saate vaadata näiteks erinevaid hoiupaikasid.

05. ERITEKSTID
Hoiatused, olulised teated ja märkused, millega tuleb tutvuda.

Kõik avaldamise hetkel teadaolevad lisavarustused/tarvikud on tähistatud tärniga (*).



TAGAISTME JUHTEKRAAN

Juhtekraan on paigaldatud tagumiste istekohtade vahel olevasse tun-
nelkonsooli ning selle abil saab juhtida istmefunktsioone, jookide soo-
jendust ja jahutust ning konsooli Lounge Console funktsioone.

Ekraani tõstmine

– Vajutage ekraani ülaosa. Ekraan tõuseb ja käivitub automaatselt.

Teatud aja järel taustvalgus tuhmub. Selle taasaktiveerimiseks puudu-
tage ekraani.

Ekraani langetamine
Ekraan langetatakse käsitsi.

– Vajutage ekraani ülaosa. Vajutage, kuni ekraan täielikult tunnelkon-
sooli tagasi tõmmatakse. Alumises asendis olles lülitub ekraan välja.
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JUHTEKRAANIL LIIKUMINE

Juhtekraan on puutetundlik ekraan, mis koosneb eri vaadetest. Funkt-
siooni aktiveerimiseks või selle sätete muutmiseks puudutage ekraanil
nuppu.

Avakuva nupud
Vasak- ja parempoolse istmesoojenduse nupp.

Topsihoidiku jahutus/soojendus.

Vasak- ja parempoolse istme õhutuse nupp.

Konsooli Lounge Console reguleerimine tagaistmelt.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt
Teatud aja möödudes naaseb juhtekraan automaatselt avakuvale.
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JAHUTUSBOKS

Tagaistme käetoe taga on jahutuskast, kus on ruumi kahele pudelile ja
kaasasolevale kahele kristallklaasile.

Kasti avamiseks vajutage katte kohal olevat nuppu.

Kasti sees on temperatuuri seadistamise nupp.

Jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud süüteasen-
disse II

KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID

Käetoe esiosas on kaks topsi-/klaasihoidikut ning soojendav/jahutav
hoidik nt pudelile või tee-/kohvitassile.

– Hoidiku avamiseks vajutage kattele. Soojendust ja jahutust juhitakse
juhtekraanilt. Sinised märgutuled tähendavat sisselülitatud jahutust.
Punased märgutuled tähendavad sisselülitatud soojendust.

Soojenduse või jahutuse saab aktiveerida, kui auto töötab või on seatud
süüteasendisse II.

Vajutage juhtekraani nuppu korduvalt, et lülituda jahutuse ja
soojenduse kahe asendi vahel. Nupp näitab valitud asendit.
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LAUA KASUTAMINE

Tagaistme käetoe all on kaks lauda, mille saab tuua tagumiste istekoh-
tade ette.

1. Avage käetoe kate täielikult.

2. Tõstke laud nahast käepideme abil käetoe seest välja ja viige laud
täiesti vertikaalsesse asendisse.

3. Voltige laud istme kohale ja lükake see küljele.

Laua kokkupanemiseks läbige sammud vastupidises järjekorras.
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USB-PESAD JA PISTIKUPESAD

USB-pesad: tagaistme käetoe all on kaks USB-pesa. Juhiistme peatoe
tagaküljel olev ekraanialus* sisaldab samuti kahte USB-pesa. Neid
pesasid saab kasutada näiteks mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadimi-
seks. Nimetatud USB-pesade abil ei saa auto meediumisüsteemi kaudu
muusikat taasesitada.

Pistikupesad: tagaistme käetoe all on üks 12 V ja üks 230 V pistiku-
pesa.

230 V: pistikupesa saab kasutada 230 V tarvikute, nt laadijate ja
sülearvutite jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 150 W).

– Ühendage tarviku pistik. Kui tarvikut enam ei kasutata, ühendage
lahti selle pistik.

12 V: pistikupesa saab kasutada 12 V tarvikute, nt muusikamängijate ja
mobiiltelefonide jaoks (maksimaalne väljundvõimsus 120 W).

– Eemaldage pesast sigaretisüütaja ja ühendage tarvik. Kui pesa ei
kasutata, ühendage lahti tarviku pistik ja pange sigaretisüütaja tagasi.

USB- ja pistikupesade kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema
vähemalt süüte asendis I.
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LOUNGE CONSOLE

Konsool Lounge Console koosneb 12,9-tollisest puuteekraanist, mis on
kombineeritud jalatoe ja panipaigaga. Lounge Console'i saab regulee-
rida ette/ taha tagaistme juhtekraani abil.

Puudutage juhtekraanil nuppu, et avada konsooli Lounge 
Console reguleerimise kuva.

Ekraani pikendamiseks lugemisrežiimi jaoks või sissetõmbami-
seks puudutage nuppu. Lugemisrežiimis saab ekraani nurka
käsitsi reguleerida. Vajutage ette/taha liigutamise nuppu, et
katkestada ekraani ette/taha liigutamine. Arvestage reguleeri-
mise ajal riskiga, et midagi võib ekraani vahele jääda.

Kasutusmugavuse suurendamiseks saab konsooli ette- ja
tahapoole liigutada. Arvestage reguleerimise ajal riskiga, et
midagi võib konsooli vahele jääda.

Ekraani sissetõmbamiseks (kui see on lahti tõmmatud) ja kon-
sooli reguleerimiseks maksimaalselt ettepoole puudutage
nuppu. Peatamiseks puudutage nuppu uuesti.

Jalatuge on võimalik sulgeda ja reguleerida kolme eri asendisse. Jala-
tuge saab avada jalaga, kasutades nuppu konsooli Lounge Console
alumises servas. Asendit saab reguleerida käsitsi. Jalatoe langetami-
seks suletud asendisse tõstke see kõigepealt ülemisse asendisse ja
laske siis täiesti alla.

Jalatoe sisseehitatud küttefunktsiooni aktiveerimiseks ja regu-
leerimiseks puudutage nuppu.
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Hoiuruumi katte lukustamine
Suletud asendis saab konsooli hoiuruumi katet lukustada, kasutades
lukukaart. Lukustamiseks või luku avamiseks hoidke kaarti võtmepildiga
tähistatud võtmelugeja ees konsoolil paremal pool. Lukustamisel /
lukust avamisel kuulete summutatud klõpsatust. Lukukaardi silindriline
osa peab olema pööratud võtmetähise poole. Lukustatud ja lukust ava-
tud režiimi vahetamiseks liigutage lukukaart paariks sekundiks võtmelu-
gejast eemale ning siis uuesti selle ette.

Konsooli Lounge Console rakendus
Rakenduse Excellence Lounge leiate konsooli Lounge Console kuval.
See aitab teil tutvuda auto eri võimalustega, see annab teavet
Excellence Lounge'i unikaalsete funktsioonide kohta ja aitab luua ühen-
duse näiteks WiFi või Bluetoothiga.
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TAGAISTME REGULEERIMINE

Auto tagaistmeid saab reguleerida istmete külgedel olevate juhtnuppu-
dega.

Seljatoe kalde seadistamiseks seadistage juhtnuppu edasi/tagasi.

Istme tõstmiseks/langetamiseks reguleerige juhtnuppude tagaosa
üles/alla. Istme ette-/tahapoole liigutamiseks seadistage juhtnuppe
ette-/tahapoole.

Istmepadja esiotsa tõstmiseks/langetamiseks seadistage juht-
seadme esiosa osa üles/alla.

Massaaži, küljetuge, nimmetuge ja istmepadja pikendust saab sea-
distada multifunktsionaalse juhtseadmega.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/
alla). Istet saab reguleerida, kui auto töötab ja teatud aja jooksul pärast
autouste lukust avamist, ilma et auto töötaks. Istet saab teatud aja jook-
sul seadistada ka pärast mootori seiskamist.

Istmetel on ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni ese istet blokee-
rib. Sellisel juhul eemaldage objekt ja liigutage istet uuesti.

Uinaku-/mugavusasendi reguleerimiseks tuleb istet võib-olla esmalt
veidi ettepoole liigutada.
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ISTME SÄTETE REGULEERIMINE

Nimmetoe, seljatoe külgpolstri, istmepadja pikkuse ja massaažifunkt-
siooni sätete reguleerimiseks kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu
istme küljel. Multifunktsionaalse juhtseadisega määratud seaded kuva-
takse juhtekraanil. Ekraanil kuvatakse korraga ainult ühe istme sätted.

1. Tõstke juhtekraan ülemisse asendisse.

2. Istmeseadistuse aktiveerimiseks keerake või vajutage multifunktsio-
naalset juhtseadist mis tahes suunas. Juhtekraanil avaneb istmesea-
dete kuva.

3. Juhtekraanil soovitud funktsiooni valimiseks puudutage ekraani või
keerake multifunktsionaalset juhtseadist üles või alla.

4. Sätte muutmiseks vajutage juhtseadet vajalikus suunas.

Massaažifunktsioon
Massaažifunktsiooni aktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu
või valige funktsioon multifunktsionaalse juhtnupuga. Kui auto
on välja lülitatud, ei ole massaažifunktsiooni võimalik kasutada.

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätted.

Sees/Väljas:

massaažifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage
nuppu Sees või Väljas.

Programm 1–5:

viis eelseadistatud massaažiprogrammi. Valige 1 (Lainetus), 2
(Suurenemine), 3 (Täiustatud), 4 (Nimmetugi) või 5 (Õlad).

Intensiivsus:

valige madal, keskmine või kõrge.

Kiirus:

valige aeglane, keskmine või kiire.
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Küljetugi
Seljatoe külgpolstrite reguleerimiseks puudutage ekraani-
nuppu või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

• Küljetoe suurendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise
istmenupu esiosa.

• Küljetoe vähendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise ist-
menupu tagaosa.

Nimmetugi
Nimmetoe reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu või kasu-
tage multifunktsionaalset juhtnuppu.

• Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage multifunktsionaalse juht-
seadise istmenuppu üles/alla.

• Nimmetoe suurendamiseks vajutage istmenupu esiosa.
• Nimmetoe vähendamiseks vajutage istmenupu tagaosa.

Istmepadja pikendus
Istmepadja pikkuse reguleerimiseks puudutage ekraaninuppu
või kasutage multifunktsionaalset juhtnuppu.

• Istmepadja pikendamiseks vajutage multifunktsionaalse juhtseadise
istmenupu esiosa.

• Istmepadja sissetõmbamiseks vajutage istmenupu tagaosa.
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SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED

Istmeid saab soojendada, et külma ilma puhul oleks mugavam sõita. Ist-
mesoojendust juhitakse juhtekraanilt.

Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et
lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp
näitab seadistatud taset.

Istmeid saab ventileerida näiteks rõivastest niiskuse eemaldamiseks.
Istme ventilaatorit juhitakse juhtekraanilt.

Vajutage vasak- või parempoolse istme nuppu korduvalt, et
lülituda kolme asendi vahel: kõrge, keskmine ja madal. Nupp
näitab seadistatud asendit.

TURVATOOLIDE KINNITUSPUNKTID

Auto tagumine istmerida on varustatud turvatoolide kinnitustega ( ).
Ülemised kinnituspunktid on mõeldud eelkõige kasutamiseks näoga
sõidusuunas olevatele turvatoolidele.

– Kinnituspunktile juurdepääsuks nihutage istet ja seljatuge ettepoole.

> Õigeks paigalduseks järgige alati tootja paigaldusjuhiseid.
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PANIPAIGAD

Juhiistmel võib lisavarustusena olla riidenagiga eraldussirm*.

Uksepolstritel on tuhatoos.

Tagumiste istekohtade vahel oleva käetoe all on panipaik.

Uksepolstrid on varustatud hoiutaskuga.

Juhiistme seljatoel on hoiutasku.

Tunnelkonsooli külgedel on hoiutaskud.

Istmepadja esiosal on väike tasku.

7
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PAKIRUUMIS OLEV KÄEPIDE

Auto tagaluugi siseküljel on helendav käepide. Seda saab kasutada
hädaolukorras tagaluugi seestpoolt avamiseks.

– Tagaluugi avamiseks tõmmake käepidet allapoole.

Kasutamise järel tuleb käepide käsitsi algasendisse tagasi vajutada.
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TAHVELARVUTI HOIDIK*

Valitud varustusest olenevalt võib iga esiistme peatoe tagaküljel olla
tahvelarvuti hoidik. Teavet toetatud tahvelarvutite kohta küsige Volvo
müügiesindusest.

Tahvelarvuti hoidikusse paigaldamine
1. Libistage tahvelarvuti vastu vedrumoodulit hoidiku vasakus servas.

2. Lükake tahvelarvutit hoidiku poole ja laske sel raami alla vajuda.

3. Suruge hoidikut alusele, kuni see läheb klõpsuga paika.

Hoidiku aluselt eemaldamine
Kui liigutate istme või seljatoe muusse kui tavalisse istumisasendisse,
siis tuleb tahvelarvuti alus kindlasti eemaldada.

1. Suruge hoidikut alusesse  ja samal ajal vajutage nuppu peatoel
.

2. Tõmmake hoidik aluse küljest lahti. 04



ERITEKSTID
Kasutusjuhend ja muud juhendid sisaldavad ohu-
tusteavet ja kõiki hoiatusi, olulisi teateid ja märku-
seid, millega tuleb tutvuda. Teatud funktsioonid on
kasutatavad vaid teatud riikides.

HOIATUS

KUUMAD JA KÜLMAD JOOGID
Sõidu ajal hoidke pudeleid, termost, klaase ja
kruuse hoidikutes või jahutuskastis.

LOUNGE CONSOLE
Ekraani lahti- ja sissetõmbamisel konsoolis Lounge
Console võivad sõrmed seadme vahele jääda. Vaa-
dake silti kõrvalistme päikesesirmil.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED
Soojendusega istemete juhtnuppu ei tohi kasutada
inimesed, kes ei suuda tuimuse tõttu tajuda
temperatuuri tõusu või kellel on muid raskusi juht-
nuppude kasutamisel. See aitab vältida põletusi.

TURVATOOLIDE KINNITUSPUNKTID
Turvatooli ülarihmad tuleb enne kinnituspunktis pin-
gutamist alati viia läbi peatoe jalas oleva ava. Kui
see ei ole võimalik, järgige turvatooli tootja juhiseid.

PANIPAIGAD
Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaa-
merad, kaugjuhtimispuldid vastavas panipaigas, näi-
teks kindalaekas vm. Vastasel korral võivad need
äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid
inimesi vigastada.

PAKIRUUMIS OLEV KÄEPIDE
Hoidke uksed ja tagaluuk lukus ning ärge jätke võt-
meid laste käeulatusse. Järelevalveta lapsed võivad
end autosse lukustada ja põhjustada kehavigastus-
tega õnnetuse. Kuumal suvepäeval võib tempera-
tuur autosalongis kiiresti tõusta ning ohustada
autos viibijate elu ja tervist. Eriti tähelepanelik tuleb
olla väikelaste osas.

TÄHTIS TEAVE

JUHTEKRAANIL LIIKUMINE
Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need
võivad ekraani kriimustada.

LAUA KASUTAMINE
Lauale võib asetada kuni 10 kg raskuse. Kui laual
on liiga suur raskus, siis tuleb laua tugi lahti, et
kaitsta lauajalga. Laua õigesse asendisse saami-
seks toimige järgmiselt.

1. Langetage lauaplaat pisut allapoole ja hoidke
seda selles asendis.

2. Paigaldage lauatoe otsas olev metalltihvt laua-
plaadi all oleva relsi pesadesse. Keerake samal
ajal kõrvale must plasttihvt, mis ulatub lauatoest
kõige rohkem välja.

3. Kui metalltihvt on oma pesa, tõstke lauaplaati
üles, nii et lauatoe kinnitusseaded rakendub rel-
sile. Kallutage seejärel lauaplaati alla.

Lauaplaadi kinnitusseade saab seejärel libiseda
mööda plaadi all olevat relssi ja lauatugi on kindlalt
paigas.

USB-PESAD JA PISTIKUPESAD
Kaitsmed

Läbipõlenud kaitse tuleb alati asendada sama värvi
ja voolutugevusega kaitsmega. Ärge kunagi paigal-
dage kasutusjuhendi tabelis märgitust suuremat
kaitset. Kui elektriseade ei toimi, siis võib selle põh-
juseks olla ajutisest ülekoormusest tingitud kaitsme
läbipõlemine. Kaitsmeid puudutavat teavet vt auto
kasutusjuhendist.

Toiteväljund

12 V pistikupesa maksimumvõimsus on 120 W ja
230 V pistikupesa maksimumvõimsus on 150 W.

LOUNGE CONSOLE
Ärge asetage konsooli Lounge Console esiosale
ühtegi eset. Vaadake silti kõrvalistme päikesesirmil.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED
Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi tem-
peratuur on liiga madal. Muidu hakkab istmel istuval
inimesel liiga külm.

TAHVELARVUTI HOIDIK
Kui tahvelarvuti on hoidikusse paigaldatud, peab
selle ekraan olema kaetud kaitsekilega. Sedasi väl-
ditakse kokkupõrke korral klaasikildude tekkimist.

TÄHELEPANU

JAHUTUSBOKS
Jahutuskast vajab nõuetekohaseks toimimiseks
õhuringlust. Jätke selle jaoks vähemalt 5 cm vaba
ruumi jahutuskasti õhu sissepääsu juurde paki-
ruumis.

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb temperatuurisea-
det võib-olla muuta. Temperatuuri kiireks langetami-
seks on soovitatav kasutada maksimumasendit.

Kiirema jahutuse tagamiseks on külmkapi põhjas
miinuskraadid, mis võivad tekitada eemaldamist
vajavat kondensaati. Parima tulemuse saavutami-
seks kuivatamisel ja puhastamisel tuleb läbipaistev
pudelihoidik eemaldada.

LOUNGE CONSOLE
Lounge Console ei pruugi toimida, kui salongi tem-
peratuur on madal.

Lounge Console’i ekraan ei pruugi toimida, kui
salongi temperatuur on kõrge. Tõmmake ekraan
lahti ja jahutage seda, kasutades õhutusavasid esi-
ja tagauste vahel.

SOOJENDUSE/VENTILATSIOONIGA ISTMED
Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid
olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud.
Madalat taset soovitatakse pikaajaliseks kasutu-
seks.

PANIPAIGAD
Eraldussirm*

Juhiistme eraldussirmi konks kannab maksimaalselt
1,2 kg.
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