VÄLKOMMEN!
Aqui pode ler sobre as funções no banco traseiro do seu Volvo XC90 Excellence. No seu automóvel, na aplicação e na web encontrará
informação do proprietário mais detalhada.

MOSTRADOR CENTRAL DO AUTOMÓVEL
O manual de instruções encontra-se no mostrador central do automóvel,
onde pode ser acedido a partir da vista de topo.

APLICAÇÃO MÓVEL
O Manual de Instruções existe em aplicativo (Volvo Manual) para
smartphones e tablets. O aplicativo contém também vídeos de instruções
sobre determinadas funções.

PÁGINA DE APOIO VOLVO
Na página de apoio da Volvo Cars (support.volvocars.com) há manuais
e vídeos de instruções assim como ajuda em geral e informações úteis
aplicáveis ao seu Volvo e a si na qualidade proprietário.

INFORMAÇÃO IMPRESSA
No porta-luvas existe um suplemento ao Manual de Instruções contendo
informações sobre fusíveis e diversas especificações, bem como um
resumo de informações importantes e úteis. Pode ser encomendado um
manual de instruções impresso e os respetivos suplementos.

MOSTRADOR DE COMANDO NO BANCO
TRASEIRO
A partir do mostrador de comando, que se encontra na consola
túnel entre os bancos traseiros, pode-se comandar as funções
do banco e o aquecimento e arrefecimento de bebidas.
Levantar o ecrã
–– Pressione no lado superior do ecrã. O ecrã sobe
automaticamente.
O ecrã inicia automaticamente uma vez subido. Após um
determinado período a luz diminui. Toque no ecrã para o reativar.
Descer o ecrã
O ecrã é descido manualmente:
–– Pressione no lado superior do ecrã. Pressione até o ecrã
descer completamente na consola túnel. O ecrã apaga-se
quando é descido.

PURIFICADOR DE AR IÓNICO
Existe um purificador de ar iónico para manter uma elevada
qualidade do ar no habitáculo. São criados iões no ar que é
enviado para o habitáculo. Esses iões aprisionam poeira, vírus
e alergénios, que depois precipitam no chão. A função está
sempre ativa quando o automóvel se encontra pelo menos na
posição de ignição I.

NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO
O mostrador de comando é um ecrã táctil que reage ao toque. O
mostrador é composto por diferentes vistas. Pressione o botão no ecrã
para ativar a função desejada ou para aceder à vista da função.
Botões na vista de início
Botão o aquecimento elétrico do banco esquerdo e direito.

Botão a o arrefecimento/aquecimento do porta-canecas.

Botão a ventilação do banco esquerdo e direito.

Botão para o ajuste do banco do passageiro dianteiro a
partir do banco traseiro.
Regressar à vista de início a partir de outra vista
O mostrador de comando regressa automaticamente à vista de início
passado algum tempo. Ao ajustar o banco do passageiro dianteiro,
pressione a cruz para regressar à vista de início.

AJUSTAR O BANCO TRASEIRO
O banco dianteiro do automóvel possui diferentes possibilidades de
ajuste para o melhor conforto possível.

Altere a inclinação das costas do banco ajustando o comando para a
frente/para trás.
Suba/desça o banco ajustando a parte traseira do comando para
cima/baixo. Desloque o banco para a frente/para trás ajustando o
comando para a frente/para trás.
Suba/desça a margem dianteira da almofada do banco ajustando a
parte dianteira do comando para cima/baixo.

As configurações de massagens apoio lateral, apoio lombar e
prolongamento da almofada do banco estão associadas ao comando
multifunções.
Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/
cima/baixo). O ajuste do assento pode ser feito durante um certo
período após a destrancagem da porta sem que o automóvel esteja
em funcionamento. Quando o automóvel está em funcionamento, a
configuração do banco pode ser efetuada em qualquer altura. O ajuste
ainda pode ser efetuado durante um determinado período de tempo
após o automóvel ter sido desligado.
Os bancos têm uma proteção de sobrecarga que dispara se algum
banco for travado por qualquer objeto. No caso desta ocorrência,
remova o objecto e volte a accionar o banco.
Para ajustar a posição de descanso/conforto pode ser necessário
deslocar primeiro o banco ligeiramente para a frente.

UTILIZAR O COMANDO MULTIFUNÇÕES
O comando multifunções é utilizado para ajustar o apoio lombar,
o apoio lateral nas costas, o comprimento da almofada e as
configurações de massagem. As configurações efetuadas com o
botão multifunções são exibidas no mostrador de comando. O ecrã
apresenta apenas uma configuração do banco de cada vez.
1. Suba o mostrador de comando manualmente.
2. Ative as configurações do banco rodando ou pressionando
o comando multifunções em qualquer direção. A vista de
configurações do banco abre no mostrador de comando.
3. Selecione a função desejada no mostrador de comando
pressionando no mostrador ou rodando o comando multifunções
para cima/baixo.
4. Altere a configuração pressionando o comando na direcção
desejada.
Massagem
Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar a função de massagem.
Quando o automóvel está desligado não é possível utilizar
a função de massagem.
A massagem possui as seguintes possibilidades de configuração:
Ligado/Desligado: Selecione ligado ou desligado para
iniciar/terminar a função de massagem.
Programa 1-5: Existem cinco programas de massagem
predefinidos. Selecione entre 1 (ondulante), 2 (passo a
passo), 3 (avançado), 4 (lombar) e 5 (ombros).
Intensidade: Selecione entre baixa, normal e alta.

Velocidade: Selecione entre lenta, normal e rápida.
Apoio lateral
Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lateral
nas costas do banco.
• Pressione na parte dianteira do botão do banco no
comando multifunções para aumentar o apoio lateral.
• Pressione na parte traseira do botão do banco para
diminuir o apoio lateral.

Apoio lombar
Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com
o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio
lombar.
• Pressione o botão cima/baixo do banco no comando
multifunções para deslocar o apoio lombar para cima/
baixo.
• Pressione na parte dianteira do botão do banco para
aumentar o apoio lombar.
• Pressione na parte traseira do botão do banco para
diminuir o apoio lombar.
Prolongar a almofada do banco
Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar o ajuste da almofada do
banco.
• Pressione na parte dianteira do botão do banco no
comando multifunções para prolongar a almofada do
banco.
• Pressione na parte traseira do botão do banco para
encurtar a almofada do banco.

AJUSTE DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO A PARTIR DO BANCO TRASEIRO
A partir do banco traseiro pode-se ajustar longitudinalmente o banco
do passageiro dianteiro e a inclinação das respetivas costas. Utilize
o mostrador de comando entre os bancos traseiros para alterar as
configurações do banco do passageiro dianteiro.
1. Pressione o botão no ecrã para o ajuste do banco do
passageiro dianteiro a partir do banco traseiro.
2. Abre-se uma nova vista quando é possível ajustar a
posição de inclinação e longitudinal.
3. Pressione a cruz para regressar à vista de início.
Ajustar inclinação das costas do banco
• Pressione na seta superior esquerda para rebater para a frente as
costas do banco do passageiro dianteiro.
• Pressione na seta superior direita para rebater para trás as costas
do banco do passageiro dianteiro.

Ajustar na longitudinal
• Pressione na seta inferior esquerda para deslocar para a frente o
banco do passageiro dianteiro.
• Pressione na seta inferior direita para deslocar para trás o banco do
passageiro dianteiro.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO
Os bancos podem ser aquecidos para aumentar o conforto quando
está tempo frio. O aquecimento do banco é controlado a partir do
mostrador de comando.
–– Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou
direito para alternar entre os quatro níveis: desligado, alto,
médio e baixo. O botão indica o nível definido.

Os bancos podem ser ventilado para, por exemplo, eliminar a
humidade da roupa. A ventilação do banco é controlada a partir do
mostrador de comando.
–– Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou
direito para alternar entre os quatro níveis: desligado, alto,
médio e baixo. O botão indica o nível definido.

SUPORTE PARA IPAD
No lado de trás do encosto da cabeça do banco dianteiro existe um
suporte adequado para a maioria dos modelos iPad. Fixe o iPad do
seguinte modo:
1. Pressione a aba para baixo e incline-a para a frente, contra o
encosto da cabeça, para abrir a tampa.
2. Introduza o iPad no suporte e feche a tampa.
Para soltar o suporte da sua posição fixa, proceda do seguinte modo:
1. Pressione o botão no lado inferior da parte fixa.
2. Puxe o suporte para trás/cima para o libertar da fixação.

PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE
CRIANÇA
O automóvel está equipado com pontos de fixação para a proteção de
criança na fila de bancos traseira.
Os pontos de fixação superiores destinam-se sobretudo à utilização
conjunta com cadeiras de criança viradas para a frente.
1. Desloque o banco para a frente e rebata as costas do banco para
aceder aos pontos de fixação.
2. Siga sempre as instruções do fabricante para assegurar a
montagem correta.

SUBIR A MESA
Existem duas mesas sob o descanso de braço que podem ser abertas
sobre os bancos traseiros.
1. Abra completamente a tampa do descanso de braço.
2. Levante a mesa do descanso de braço com a ajuda da aba de
couro e vire a mesa para a frente para uma posição totalmente
vertical.
3. Desça o tampo da mesa sobre o banco.
Repita estes passos pela ordem inversa para recolher a mesa.

CAIXA FRIGORÍFICA
Atrás do descanso de braço no banco traseiro existe uma caixa
frigorífica com espaço para duas garrafas e compartimentos para
arrumação de copos de cristal.
• Pressione o botão que se encontra sobre a tampa para abrir a
caixa.
• No interior da caixa frigorífica existe um comando para ajuste da
temperatura.
A função de arrefecimento está ativa quando o automóvel está em
funcionamento ou na posição de ignição II.

AQUECER E ARREFECER BEBIDAS
Em frente ao descanso de braço existem dois porta-canecas/copos e
um suporte de aquecimento/arrefecimento para, por exemplo, garrafas
ou chávenas de chá/café.
–– Pressione a tampa para abrir o suporte. O aquecimento ou
arrefecimento é comandado a partir do mostrador de comando. Os
LEDs azuis indicam que o arrefecimento está ativo, enquanto os
LEDs vermelhos indicam que o aquecimento está ativo.
O aquecimento ou arrefecimento está ativo quando o automóvel está
em funcionamento ou na posição de ignição II.
–– Pressione várias vezes no botão do mostrador de
comando para alternar entre os três modos: desligado,
arrefecimento e aquecimento. O botão indica o modo
definido.

ONDE ENCONTRAR AS TOMADAS USB E
ELÉTRICAS
Tomada USB: Sob o descanso de braço no banco traseiro existem
duas tomadas USB. A fixação do ecrã na parte de trás do encosto
da cabeça do banco dianteiro também possui duas tomadas USB.
As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um
telemóvel ou tablet.
Não é possível reproduzir média no equipamento áudio do automóvel
através das tomadas USB.
Tomada elétrica: Sob o descanso de braço no banco traseiro existe
uma tomada elétrica 12 V e uma tomada elétrica 230 V.
230 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 230 V,
por ex.: carregadores ou computadores portáteis.
–– Conecte a ficha do dispositivo. Desconecte o dispositivo puxando
a ficha.
12 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 12 V, por
ex.: leitores de música ou telemóveis.
–– Retire o isqueiro da tomada e conecte a ficha do dispositivo.
Desconecte a ficha do dispositivo e volte e colocar o isqueiro
quando a tomada não for utilizada.
O sistema elétrico do automóvel tem de estar pelo menos na posição
de ignição I para que as tomadas USB e elétricas possam fornecer
corrente elétrica.

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO
No lado de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros
existem suportes para tablets.
Existe um espaço de arrumação sob o descanso de braço entre
os bancos.
Existem cinzeiros nos lados das portas.
Existem compartimentos de arrumos nos lados das portas.

Nos lados da consola túnel existem bolsas de arrumação.
Nas costas dos bancos dianteiros existem bolsas de arrumação.

PUXADOR NO COMPARTIMENTO DA
BAGAGEM
O automóvel está equipado com um puxador fluorescente1
no interior da tampa do porta-bagagens. Esta pode ser utilizada para abrir a tampa a partir do interior em situações de
emergência.
–– Puxe o puxador para baixo para abrir a tampa.
Após a utilização o puxador deve ser pressionado manualmente
de volta para a sua posição original.

1

Aplicável apenas nalguns mercados.

TEXTOS ESPECIAIS
O manual de instruções e os restantes manuais
contêm instruções de segurança e todos os textos
de aviso, de importante e de nota, os quais devem
ser lidos. Algumas funções apenas se encontram
disponíveis nalguns mercados.
AVISO
Compartimentos para arrumação
Guarde objectos soltos tais como: telemóvel,
câmara, comando à distância para equipamento
adicional, etc., no porta-luvas ou outro
compartimento. Perante uma travagem brusca ou
colisão estes objectos podem atingir pessoas no
interior do automóvel.
Aquecer e arrefecer bebidas
Guarde garrafas, termos, copos e canecas no
suporte ou na caixa frigorífica durante a viagem.

Bancos traseiros com ventilação
A ventilação do banco não pode ser iniciada
quando a temperatura do habitáculo é demasiado
baixa. Esta limitação destina-se a evitar o
arrefecimento do ocupante do banco.
Suporte para iPad
O iPad deve ter um plástico protetor no ecrã
quando se encontra no suporte para iPad, isto para
evitar estilhaços de vidro em caso de colisão.
Fusíveis
Substitua sempre um fusível danificado por um
com a mesma cor e amperagem. Nunca instale
um fusível com um valor superior ao indicado na
tabela do manual de instruções.
Se algum componente elétrico não funcionar tal
pode dever-se a um fusível queimado devido a
uma sobrecarga momentânea. Para informações
sobre os fusíveis, consulte o manual de instruções
normal.

Potência de saída
Bancos traseiros com aquecimento
A tomada 12 V tem uma potência de saída
O aquecimento dos bancos não deve ser utilizado
máxima de 120 W e tomada 230 V tem uma
por pessoas com dificuldades em sentir o aumento
potência de saída máxima de 150 W.
da temperatura devido à ausência sensorial ou que
por qualquer razão tenham dificuldades em utilizar
o comando do banco com aquecimento. Caso
NOTA
contrário podem surgir danos por queimadura.
Caixa frigorífica
Pontos de fixação para proteção de criança
A caixa frigorífica necessita de circulação livre de
A cinta de fixação da protecção de criança deve
ar para que se obtenha o melhor desempenho.
ser puxada pelo orifício do encosto de cabeça
Assim, deixe pelo menos 5 cm de espaço livre
antes de ser presa no ponto de fixação. Se tal não junto à entrada de ar da caixa no compartimento
for possível, siga as recomendações do fabricante da carga.
da cadeira.
Pode ser necessário ajustar a temperatura em
Puxador no compartimento da bagagem
função da temperatura ambiente. Recomenda-se
Assegure-se de que as portas e a tampa do
a posição máxima para diminuir a temperatura
porta-bagagens estão trancadas e guarde as
rapidamente.
chaves fora do alcance das crianças. Crianças sem
Devido às temperaturas negativas no fundo do
supervisão podem ficar trancadas no interior e
frigorífico para o arrefecimento mais rápido pode
sofrer ferimentos.
surgir condensação de água e ser necessário
Em dias de calor a temperatura no automóvel
secar a mesma. Para uma melhor limpeza pode
pode subir rapidamente e a exposição a estas
ser necessário retirar o suporte de garrafas
temperaturas elevadas pode causar ferimentos
transparente.
graves ou morte. As crianças pequenas são
Bancos traseiros com aquecimento
particularmente sensíveis a esta situação.
O aquecimento elétrico do banco traseiro desligase automaticamente passados 15 minutos.
IMPORTANTE
Bancos traseiros com ventilação
Navegar no mostrador de comando
Não utilize objectos pontiagudos no écran, este
pode ficar riscado.

As pessoas sensíveis a correntes de ar devem
utilizar a ventilação dos bancos com cuidado. Com
utilização prolongada recomenda-se o nível baixo.
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