WEB EDITION

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!
Juhendis Quick Guide kirjeldatakse teie Volvo valitud funktsioone. Põhjalikuma kasutusjuhendi leiate autost, rakendusest ja veebist.
Auto keskekraan

Kasutusjuhendit saab vaadata auto keskekraanil ülakuva
kaudu.

Mobiilirakendus

Kasutusjuhend on saadaval nutitelefonide ja tahvelarvutite
rakendusena (Volvo kasutusjuhend). Rakendus sisaldab ka
valitud funktsioonide õppevideoid.

Volvo tugileht

Volvo tugilehelt (support.volvocars.com) leiate kasutusjuhendid ja õppefilmid ning ka Volvo ja auto omanikuks olemisega
seotud lisateabe.

Juhendis Quick Guide on lisavarustus märgitud tärniga *.

Trükiteave

Kindalaekas on kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab kaitsmete
ja tehniliste andmete teavet ning olulise ja praktilise teabega
kokkuvõtet. Trükitud kasutusjuhendit ja selle lisa saab tellida.

01. ALUSTAMINE
Siit leiate teavet, mis aitab Volvo põhifunktsioone tundma õppida. Lisaks võite lugeda kaugjuhtimispult-võtme ja auto kolme
ekraani kohta ning ka seda, kuidas mootorit käivitada ja seisata. Vaadake ka istmete reguleerimist ja kliimaseadme juhtimist
puudutavat teavet.

02. SÕITMINE JA JUHITUGI
Siit leiate sõidurežiimide, kiirushoidiku, Start/Stop-funktsiooni ja autos olevate juhi tugisüsteemide, nagu süsteemide Cruise
Control, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* ja City Safety teabe.

03. NÄIDIKUD JA JUHTNUPUD
Siit leiate tulede ja klaasipuhastite ning pardaarvuti ja hääljuhtimise teabe.

04. ÜHENDUSE LOOMINE, MEELELAHUTUS JA TUGI
Volvos olles saate luua ühenduse muu maailmaga ning kasutada teabe-, meelelahutus- ja tugifunktsioone. See jaotis sisaldab
telefoni ja Volvo ühendamise, Interneti-ühenduse ja rakenduste kasutamise teavet.

05. ERITEKSTID
Hoiatused, tähtsa teabe tekstid ja tähelepanuteated, mis tuleb kindlasti läbi lugeda.
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KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD
Üks vajutus lukustab uksed ja tagaluugi ning lülitab alarmi
sisse1. Pikk vajutus sulgeb panoraamkatuse* ja kõik külgaknad korraga.
Üks vajutus avab uksed ja tagaluugi ning lülitab alarmi välja.
Pikk vajutus avab kõik aknad korraga.
Üks vajutus avab tagaluugi ja tühistab selle alarmi. Pikk
vajutus avab või sulgeb elektrilise* tagaluugi.

1

Teatud riikides saadaolev valik.

Paanikanuppu kasutage hädaolukorras tähelepanu
püüdmiseks. Kui hoiate nuppu vähemalt 3 sekundit all või
vajutate nuppu 3 sekundi jooksul kaks korda, lülituvad
suunatuled sisse ja kostab helisignaal. Funktsioon lülitub
automaatselt välja ligikaudu 3 minuti möödudes või kui hoiate
pärast funktsiooni aktiveerumist vähemalt 5 sekundit sama
nuppu all.

VÕTMETA LUKUSTAMINE/LUKUST AVAMINE*
Auto lukustamiseks või lukust avamiseks peate kaugjuhtimispulti
lihtsalt nt taskus kandma. Kaugjuhtimispult peab olema auto külgedest
ligikaudu kuni 1.5 meetri või tagaluugist ligikaudu kuni 1 meetri
kaugusel (vt joonist).
Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm
1. Auto lukust avamiseks haarake kinni ukse käepidemest või vajutage
tagaluugi käepideme all olevat kummiplaati. Kui auto ohutuled
vilguvad kaks korda ja tuuleklaasi lukustusindikaator kustub, siis on
auto lukust avatud.
2. Avage uks või tagaluuk.
Lukustamine ja alarmi aktiveerimine
1. Sulgege kõik uksed. Lukustamisel küljeuste käepidemete abil võib
tagaluuk olla avatud.
2. Puudutage tähistatud pinda, mis on auto välise käepideme tagaluugi
poolsel välisküljel või vajutage enne tagaluugi sulgemist tagaluugi
allservas olevat lukustusnuppu. Kui auto ohutuled vilguvad kaks
korda ja tuuleklaasi lukustusindikaator hakkab vilkuma, siis on auto
lukustatud.
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ELEKTRILISE* ESIISTME SEADISTAMINE
Seljatoe kalde seadistamiseks vajutage juhtseadet edasi/tagasi.

Istme tõstmiseks/langetamiseks vajutage juhtseadme tagumist osa
üles/alla. Istme ette-/tahapoole seadistamiseks vajutage juhtseadet
ette-/tahapoole.
Istme esiosa tõstmiseks/langetamiseks vajutage juhtseadme esiosa
üles/alla.

Nimetoe reguleerimiseks vajutage nuppu üles/alla/edasi-/
tagasisuunas.

Massaaži*, küljetuge*, nimmetuge* ja istmepadja pikendust saab
seadistada multifunktsionaalse juhtseadmega*.
1. Istmesätete aktiveerimiseks keerake juhtnuppu üles/alla.
Keskekraanil avaneb istmesätete vaade.
2. Soovitud seade valimiseks keskekraanil keerake multifunktsionaalset juhtnuppu üles/alla.
3. Seade muutmiseks vajutage multifunktsionaalset juhtnuppu üles/
alla/edasi-/tagasisuunas.
Teatud seadeid saab valida ka otse keskekraani valikute
puudutamisega.
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ESIISTME MÄLUFUNKTSIOONI* KASUTAMINE
Mälufunktsiooni klahvistik paikneb kas ühel või mõlemal esiuksel.
Seade salvestamine
1. Seadke iste, küljepeeglid ja ülemine ekraan* soovitud asendisse.
2. Sätete salvestamiseks vajutage nuppu M ja seejärel vabastage.
Nupu märgutuli süttib.
3. Vajutage kolme sekundi jooksul mälunuppu 1, 2 või 3. Kui asend
on salvestatud valitud mälunupu alla, kostab helisignaal ja nupu M
märgutuli kustub.
Salvestatud seade kasutamine
Avatud uksega: Vajutage mõnda mälunuppu ja vabastage nupp.

Uks on suletud: hoidke üht mälunuppudest all, kuni taastatakse
salvestatud asend.
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TAGAISTMETE SELJATUGEDE KOKKUPANEK
Veenduge, et peatugedega seljatoed ei puutuks langetamise ajal
kokku esiistmete seljatugedega. Seljatugede langetamiseks tuleb
võib-olla esmalt esi- ja tagaistmeid reguleerida.
Teise istmerea keskmine iste
1. Peatoe käsitsi ette klappimiseks vajutage seljatoe ja peatoe vahel
olevat nuppu. Samal ajal vajutage peatuge alla.
2. Tõmmake kokkupaneku ajal keskmise istme rihma üles ja ettepoole.
Teise istmerea äärmised istmed
–– Tõmmake kokkupaneku ajal äärmiste istmete küljel olevat käepidet
ülespoole. Peatugi langetatakse automaatselt.
Kolmas istmerida*
–– Tõmmake seljatoe ülaosas olevat käepidet üles-/väljapoole.
Klappige seljatugi ette. Peatugi langetatakse automaatselt.

Rihma/käepidet peab teise istmerea ülestõstmisel ülespoole tõmbama.
Tõstke seljatugesid, kuni lukustus rakendub. Peatoed tuleb käsitsi üles
tõsta.

SISENEMINE KOLMANDALE ISTMEREALE VÕI
SELLELT VÄLJUMINE*
1. Tõmmake teise istmerea äärmiste istmete tagaküljel ülaosas olevat
hooba üles ja ettepoole.
2. Lükake seljatugi ettepoole ja alla ning liigutage kogu iste ettepoole.
Tõstke iste tagasi üles, milleks liigutage iste esmalt tagasi ja seejärel
tõstke seljatugi üles, kuni see lukustub.

ROOLIRATTA REGULEERIMINE
Reguleerida saab nii rooliratta kõrgust kui ka sügavust.
1. Rooliratta vabastamiseks suruge rooliratta all olevat hooba
ettepoole.
2. Reguleerige rooliratas sobivasse asendisse.
3. Tõmmake hoob tagasi rooliratta asendisse fikseerimiseks.
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MOOTORI KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE
Kuna auto standardvarustusse kuulub võtmeta käivitamine (passiivne
käivitamine (Passive Start)), siis on välistatud kaugjuhtimispult-võtme
füüsiline kasutamine. Võtmeta käivituse ajal hoidke võtit salongi
esiosas. Kui autol on võtmeta lukustamise/avamise võimalus (passiivne
sisenemine* (Passive Entry)), siis mootori käivitamiseks piisab, kui võti
asub salongis.
Käivitamine
1. Veenduge, et käigukang oleks asendis P või N.
2. Vajutage piduripedaal alla.
3. Keerake süütenupp asendisse START ja siis vabastage see.
Süütenupp naaseb automaatselt algasendisse.
Mootori seiskamine
1. Viige käigukang asendisse P.
2. Keerake süütenupp asendisse STOP ja siis vabastage see.
Süütenupp naaseb automaatselt algasendisse.

SEISUPIDURI KASUTAMINE
Seisupiduri aktiveerimine
–– Tõmmake tunnelkonsoolis asuvat seisupiduri nuppu
ülespoole. Kui seisupidur on aktiveeritud, põleb juhiekraanil
vastav sümbol. Veenduge, et auto seisab paigal.
Käsitsi vabastamine
1. Vajutage piduripedaal alla.
2. Vajutage seisupiduri juhtseadis alla.
Automaatne väljalülitus
1. Kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.
2. Liigutage käigukang asendisse D või R ja vajutage
gaasipedaali.
Funktsiooni "Pidurite automaatne rakendamine paigal seistes"
(Auto Hold) kasutamisel saab juht vabastada piduripedaali,
säilitades siiski pidurdusjõudu, kui auto on nt valgusfoori taga
seisma jäänud. Gaasipedaali vajutamisel pidurid vabastatakse.
–– Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks vajutage
nuppu.
Automaatpesu
Enne mootori väljalülitamist tehke järgmist. Lülitage Auto Hold ja
"Seisupiduri automaatne rakendamine" välja (valige keskekraani
ülavaates Seaded > Minu auto > Elektriline seisupidur > Aktiveeri
seisupidur automaatselt). Seejärel valige käiguasend N.
Keerake käivitusnupp asendisse STOP vähemalt 4 sekundiks, et
mootor välja lülitada.
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AUTO KOLM NÄIDIKUEKRAANI
Näidikupaneel

Keskekraan

Esiklaasinäidik*

Näidikupaneelil on auto ja sõitmisega
seotud teave. Siin on näidikud, indikaatorid
ja hoiatussümbolid. Juhiekraan on saadaval
kahes versioonis: 12-tollise ja 8-tollise
ekraanina. 12-tolline ekraan: vasakul on muu
hulgas spidomeeter ja sõidumõõdik. Keskel
võidakse kuvada kellaaeg, meediumimängija
ja navigatsioonikaart* vms. Paremal on muu
hulgas tahhomeeter, valitud sõidurežiim ja
rakendusemenüü, mis aktiveeritakse rooli
parempoolse klahvistikuga. Juhiekraani
välisilmet saab muuta eri teemade abil.

Paljusid auto põhifunktsioone juhitakse
keskekraanilt. Siit juhitakse näiteks
kliimasüsteemi, meelelahutussüsteemi ja
süsteemiuuendusi.

Esiklaasinäidik täiendab näidikupaneeli
ning kuvab teabe otse esiklaasile. Siin
kuvatakse näiteks liiklusmärkide teave,
kiirus- ja navigeerimisteave* või sissetulevad
telefonikõned. Näidiku valikuid, eredust ja
kõrgust saab muuta keskekraani kaudu.
Esiklaasinäidik aktiveeritakse keskekraanil.
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KESKEKRAANIL NAVIGEERIMINE
Funktsioonivaade

Avakuva

Rakenduste vaade

Funktsioonivaate avamiseks liikuge ekraanil
sõrmega vasakult paremale2. Siin saate sisse
ja välja lülitada auto erinevaid funktsioone, nt
Esiklaasinäidik. Need lülitatakse sisse või
välja ühe puudutusega. Mõned funktsioonid
avanevad eraldi aknas.

Ekraani käivitumisel kuvatakse avakuva,
kust saab valida alamvaated Navigatsioon,
Meedium, Telefon ja muud alamvaated.

Pühkige üle ekraani paremalt vasakule2, et
saada juurdepääs kuvale, kus kuvatakse
auto eri rakendused, nt FM-raadio ja CD*.
Rakenduse avamiseks puudutage seda.

Menüü struktuuri naasmiseks vajutage
ekraani all olevat avakuvanuppu.

Rakendub vasakpoolse rooliga autodele. Parempoolse rooliga
autos pühkige vasakult paremale.

2

Rakendus-/funktsioonivaates valitud rakendus/funktsioon käivitub avakuva vastavas
alamvaates. Näiteks FM-raadio käivitub
alamvaates Meedium.
Alamvaate laiendamiseks puudutage seda.
Laiendatud režiimis kuvavad alammenüüd
funktsiooni/rakenduse kohta rohkem teavet.

Avakuvale naasmiseks vajutage ekraani all
olevat füüsilist avakuvanuppu.
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Olekuriba
Autos tehtavad toimingud kuvatakse ekraani ülaosas oleval olekuribal.
Vasakus servas kuvatakse võrgu-/ühendusteave ja meediumiga
seonduv teave; kellaaeg ja tausttoimingu tähis kuvatakse paremal.

Ülemine vaade
Ülavaate avamiseks on ekraani ülaosa keskel sakk. Selle avamiseks
vajutage sakki või tõmmake ekraanil sõrmega ülevalt alla. Ülavaate
kaudu saate avada Seaded, Kasutusjuhendi ja auto salvestatud
sõnumid.

Kliimavaade
Kliimavaade on ekraani alaosas alati nähtav. Siin saate otse teha kõige
tavalisemaid kliimaseadeid, nt seadistada temperatuuri, istmesoojendust ja ventilaatori puhumiskiirust. Vajutage ekraani alaosas sümbolit
ja avage kliimavaade, kus saate teha täpsemaid seadistusi.

AUTO KLIIMASEADME KASUTAMINE
Salongi esimese ja tagumise ala kliimaseadme funktsioone saab
juhtida keskekraanilt ja keskkonsooli füüsiliste nuppudega ning
tunnelkonsooli tagaosas asuvate kliimaseadme juhtnuppudega*. Teatud
kliimafunktsioone saab ka hääljuhtida. Osa kliimateabest kuvatakse
alati ekraani allosas kliimareal. Mõned seaded saab määrata otse
kliimareal.
Kliimavaate avamiseks kasutatavat nuppu näidatakse
ekraani allservas keskel. Nupul olev kujutis märgib
aktiveeritud kliimasätet. Kliimakuva avamiseks vajutage
nuppu, mille järel avaneb joonisel olev kuva.
Puudutage kliimavaate valikut AUTO, et näiteks
õhuringluse, kliima ja õhujaotuse automaatne
reguleerimine aktiveerida/välja lülitada.
Juhi- ja kaassõitjapoole temperatuuri reguleerimine.
Puudutage vasakut või paremat temperatuuriikooni ja
valige soovitud temperatuur. Juhtnupud kuvatakse alati
ekraani allosas ning neid saab reguleerida ka siis, kui
kliimakuva on avatud.
Kõigi tsoonide temperatuuri sünkroonimiseks
juhipoolse temperatuuriga puudutage juhi poolel olevat
temperatuuriikooni ja valikut Sünkroniseeri temperatuur.
Juhi ja kaassõitja istmesoojenduse* ja -ventilatsiooni*
ning roolisoojenduse* juhtnupud. Puudutage vasakul või
paremal asuvat istme- või rooliikooni, et avada istme või
rooli seadistamine. Soovitud asendi valimiseks vajutage
vastavat ikooni korduvalt.
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PAREM ÕHUKVALITEET SALONGIS
IAQS-SÜSTEEMIGA*
Õhukvaliteedisüsteem IAQS on süsteemi Clean Zone Interior
Package* osa. Tegemist on täisautomaatse süsteemiga, mis puhastab
salongiõhku saasteainetest, nagu tolmuosakestest, süsivesinikest,
lämmastikoksiidist ja troposfääriosoonist.
1. Puudutage keskekraani ülavaates valikut Seaded.
2. Puudutage valikut Kliima.
3. Valige Õhu puhtusandur, et õhukvaliteediandur aktiveerida/välja
lülitada.

KESKEKRAANI PUHASTAMINE
Keskekraan käivitub juhiukse avamisel automaatselt. Enne ekraani
puhastamist lülitage see välja.
1. Hoidke avakuva nuppu pikalt all.
2. Pühkige ekraani komplektis oleva mikrokiudlapiga või kasutage
võrdväärse kvaliteediga mikrokiudlappi. Pühkimisel tehke väikseid
ringikujulisi liigutusi. Vajaduse korral niisutage puhastuslappi kergelt
puhta veega.
3. Ekraani sisselülitamiseks vajutage avakuvanuppu.
Keskekraan lülitub automaatselt välja, kui mootor on välja lülitatud ja
juhi uks avatakse.

ELEKTRILISE* TAGALUUGI AVAMINE JA
SULGEMINE
Avamisvõimalused
• Vajutage ja tõmmake tagaluugi käepidet vähehaaval ülespoole.
• Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu
avanema.
• Hoidke armatuurlaua
hakkab avanema.

all, kuni tagaluuk hakkab

nuppu (rooli kõrval) all, kuni tagaluuk

• Tehke tagastange vasaku külje juures jalaga ettepoole liigutus*3 ja siis astuge tahapoole (vt joonist). Stanget ei tohi lüüa.
Kaugjuhtimispult-võti peab asuma tööpiirkonnas. Avamisel kostab
helisignaal.
Sulgemisvõimalused
• Tagaluugi alumine serv: Vajutage nuppu
, et tagaluuk ilma
lukustamata automaatselt sulgeda. Vajutage nuppu
*, et
tagaluuk ja uksed automaatselt sulgeda ja lukustada.
• Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu

all.

• Hoidke all armatuurlaua nuppu

.

• Tehke tagastange vasaku külje juures jalaga ettepoole liigutus3 ja
siis astuge tahapoole. Stanget ei tohi lüüa. Kaugjuhtimispult-võti
peab asuma tööpiirkonnas. Sulgemisel kostab helisignaal.

Kui autovarustusse kuulub põhjakaitse/difuusor, tehke löögiliigutus auto tagaosa vasaku külje
suunas.

3
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SÕIDUREŽIIMI VALIMINE*
Valige sõiduoludele sobivaim sõidurežiim. Kõiki sõidurežiime ei saa
igas olukorras valida.
1. Vajutage tunnelkonsoolil asuvat sõidurežiimi juhtnuppu* DRIVE
MODE – keskekraanil avaneb hüpikmenüü.
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2. Liigutage sõidurežiimi juhtnuppu üles/alla, kuni keskekraanil tõstetakse esile soovitud sõidurežiim.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage juhtnuppu või puudutage seda otse
keskekraanil.
Valitavad sõidurežiimid
COMFORT – sõidurežiim, mis lülitub sisse mootori käivitamisel.
ECO − määrab autole energiasäästlikuma sõiduviisi. Sõidurežiimi saab
avada ka otse keskekraani funktsioonivaatest.
OFF ROAD – suurendab sõiduki veojõudu keeruliste maastike ja
halbade teeolude jaoks.
DYNAMIC – auto muutub aktiivse sõiduviisi jaoks sportlikumaks.
INDIVIDUAL –kohandage sõidurežiimi Comfort, Eco või Dynamic
oma eelistuste järgi sobivate sõiduomaduste määramiseks. Sõidurežiim
on saadaval, kui see esmalt aktiveeritakse keskekraani ülavaates
Seaded. Valige Minu auto > Individuaalne sõidurežiim.

START/STOP-FUNKTSIOONI KASUTAMINE
See funktsioon peatab mootori ajutiselt, kui olete seisma jäänud, ja
käivitab sõidu jätkamisekst mootori automaatselt uuesti. Start/Stop
on saadaval siis, kui mootor käivitatakse, ning selle saab käivitada, kui
teatud tingimused on täidetud.
Mootori automaatne seiskamine
–– Peatage auto piduripedaaliga ja hoidke jalga pedaalil. 8-tollisel
juhiekraanil kuvatakse beež
sümbol, 12-tollisel juhiekraanil
osutab tahhomeetri osuti
, kui mootor automaatselt seisatakse.
Sõidurežiimis Comfort või Eco saab mootori seisata enne, kui auto
on täielikult peatunud.
Mootori automaatse käivitamise valikud
–– Vabastage piduripedaal. Kui Auto Hold on aktiveeritud, siis peab
vajutama gaasipedaali.
–– Vajutage piduripedaali ja samal ajal ka gaasipedaali.
–– Kallakutel: vabastage piduripedaal ja laske autol veerema hakata.
Pärast vähest kiiruse suurenemist käivitub mootor automaatselt.
–– Kui adaptiivne kiirushoidik* või Pilot Assist* on aktiveeritud, vajutage
gaasipedaali või rooli vasakpoolse klahvistiku nuppu
.
Funktsiooni väljalülitamine
–– Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Start/
Stop. Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see uuesti
aktiveeritakse, kuni auto uuesti käivitatakse või kuni
valitakse sõidurežiim Comfort või Eco.
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SÕIDUABI ROOLIRATTA KLAHVISTIKUL
Funktsioonid Kiiruspiirik*, Kiirushoidik, Adaptive cruise control* ja Pilot
Assist* valitakse näidikupaneelil vasakpoolse klahvistiku nooltega
ja
. Valge sümbol näitab, et funktsioon on aktiivne. Hall sümbol
tähendab, et funktsioon on peatatud või ooterežiimis.
Näidikupaneeli sümbolid
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Speed Limiter Aitab vältida valitud maksimumkiiruse
ületamist.
Kiirushoidik Aitab säilitada ühtlast sõidukiirust.
Adaptive Cruise Control Aitab hoida ühtlast sõidukiirust ja
pikivahet eesoleva sõidukiga.
Pilot Assist Aitab kiirustel kuni 50 km/h (30 mph) sõiduraja
märgistuste vahel liikuda ning samal ajal hoida eelmääratud
ajalist vahet eesoleva sõidukiga.
Rooliratta klahvistiku sümbolid
Vajutage valitud funktsiooni käivitamiseks või peatamiseks.
Salvestab hetkekiiruse käivitatud kiiruspiiriku / kiirushoidiku /
adaptiivse kiirushoidiku jaoks.
Suurendab salvestatud kiirust. Lühike vajutus suurendab
kiirust järk-järgult 5 km/h (5 mph) võrra. Pikk vajutus suurendab kiirust järk-järgult 1 km/h (1 mph) võrra. Üks vajutus
taastab salvestatud kiiruse kiiruspiiriku / kiirushoidiku /
adaptiivse kiirushoidiku jaoks.
Vähendab salvestatud kiirust. Lühike vajutus vähendab kiirust
järk-järgult 5 km/h (5 mph) võrra. Pikk vajutus vähendab
kiirust järk-järgult 1 km/h (1 mph) võrra.

Adaptiivne kiirushoidik ja Pilot Assist: Vähendab pikivahet
eesoleva sõidukiga.
Adaptiivne kiirushoidik ja Pilot Assist: Suurendab pikivahet
eesoleva sõidukiga.

SÕIDUABI KESKEKRAANIL
City Safety4
Rakendus City Safety teavitab juhti visuaal- ja
helisignaalidega teel olevatest takistustest. Kui juht
mõistliku aja jooksul ei reageeri, rakendatakse pidureid
automaatselt. Muu hulgas aitab City Safety vältida
kokkupõrkeid ja abistab juhti nt sõiduki, jalakäija või
jalgratturiga kokkupõrkeohu korral.
City Safety aktiveeritakse mootori käivitamisel
automaatselt.
Park Assist Pilot (PAP)*
Park Assist Pilot abistab parkimisel või parkimiskohalt
lahkumisel, skannides kõigepealt saadaolevat ruumi ja
keerates seejärel rooliratast auto juhtimiseks. Juhi ülesanne on jälgida auto ümbrust, järgida keskekraani juhiseid,
valida õige käik, reguleerida kiirust ja pidurdada.
Parkimine PAP-rakenduse abil
1. Puudutage funktsioonivaates nuppu Pargi.
Paralleelparkimisel ei tohi kiirus ületada 30 km/h
(20 mph); ristparkimisel ei tohi kiirus ületada 20 km/h
(12 mph).
2. Parkige auto, kui keskekraanil olev graafika ja tekst
annavad teada, et sobiv parkimiskoht on leitud. Avaneb
hüpikaken.
3. Valige hüpikaknas Paralleelparkimine või Risti
parkimine ning lülitage tagurpidikäik sisse.
4. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid. Olge valmis
autot peatama, kui graafika ja tekst seda soovitavad.

4

Ei ole kõigis riikides saadaval.
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Parkimiskohast lahkumine PAP-rakenduse abil

Blind Spot Information (BLIS)*

Seda funktsiooni saab kasutada vaid paralleelselt pargitud
autos.

BLIS teavitab juhti pimedas nurgas olevatest ja vasakult
või paremalt kiiresti lähenevatest sõidukitest.

1. Vajutage funktsioonivaates nuppu Parkimine väljas.

–– Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage
funktsioonivaates nuppu BLIS.

2. Järgige keskekraanil kuvatavaid juhiseid.
Parkimisabi kaamera*
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Parkimisabi kaamera aitab keskekraani vahendusel jälgida
auto ümber olevaid võimalikke takistusi. Kaameravaateid
ja parkimisabi jooned saab aktiveerida keskekraanil.
Kaamera võib määrata tagurduskäigu valimisel
automaatselt sisse lülituma. Selleks vajalikud seaded
leiate keskekraani ülavaate menüüs Seaded. Valige Minu
auto > Parkimisabi > Kaamera autom. aktiveerim.
tagurpidikäiguga.
Parkimisabi kaamera saab käivitada ka käsitsi.
–– Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage
funktsioonivaates nuppu Kaamera.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Kui auto hakkab küljejoont ületama, siis sõidurea hoidmise
abisüsteem (Lane Keeping Aid, LKA) roolib auto aktiivselt
tagasi sõidurajale, avaldades roolile kerget pöördejõudu.
Kui auto läheneb küljejoonele või ületab selle, hoiatatakse
juhti helisignaali või rooli vibreerimisega.
–– Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage
funktsioonivaates nuppu Lane Keeping Aid.
Saate määrata, kuidas LKA juhti teavitab, kui auto kaldub
oma sõidurajast kõrvale: valige keskekraani ülavaates
Seaded. Valige Minu auto > IntelliSafe > Lane Keeping
Aid.

Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA hoiatab auto taga ristuva liikluse eest ja see
aktiveerub tagasikäigu rakendumisel või kui auto tagurdab.
CTA aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.
–– Funktsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks puudutage
funktsioonivaates nuppu Cross Traffic Alert.

TUULEKLAASIPUHASTITE JA VIHMAANDURI
KASUTAMINE
Tuuleklaasipuhasteid ja vihmaandurit juhitakse parempoolse
hooblülitiga.
Ühe korra pühkimiseks liigutage hooblülitit allapoole.
Tuuleklaasipuhastite väljalülitamiseks liigutage hooblüliti
asendisse 0.
Kiiruse reguleerimiseks viige hoob asendisse INT
(intervallrežiim). Reguleerige kiirust hoova pöördlülitiga.
Tavakiirusel pühkimiseks tõstke hooblülitit ülespoole.
Suurel kiirusel pühkimiseks tõstke hooblülitit veelgi ülespoole.
Vihmaanduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage
selle nuppu. Vihmaandur tuvastab, kui palju vett tuuleklaasil
on, ja aktiveerib vajadusel automaatselt tuuleklaasipuhastid.
Tundlikkuse suurendamiseks/vähendamiseks keerake
hooblüliti rulli.
Lükake hooba rooli suunas, et käivitada tuuleklaasi- ja
esitulepesurid.
Lükake hooba armatuurlaua suunas, et käivitada tagaakna
pesu ja puhastamine.
Vajutage seda nuppu intervallpuhastuse käivitamiseks
tagaaknapuhastiga.
Vajutage seda nuppu tagaaknapuhastile püsikiiruse
määramiseks.
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TULEDE LÜLITI REŽIIM AUTO
Vasakpoole hooblüliti režiim AUTO pakub muu hulgas ka järgmist:
• Päevasõidutuled5 ja gabariidituled päeva ajal. Lähituled ja
gabariidituled nõrgas päevavalguses või hämaruses.
• Aktiveeritud tunnelituvastus.
• Valik kaugtulevilgutuse kasutamiseks ja kaugtulede aktiveerimiseks,
kui lähituled on sisse lülitatud.
• Kaugtulede automaatse aktiveerimise võimalus. Sisse-/väljalülitamiseks keerake hooblüliti valikuratas asendisse
ja seejärel
vabastage. Kaugtulede käsitsi aktiveerimiseks liigutage hooblülitit
armatuurlaua suunas. Väljalülituseks tõmmake hooblülitit uuesti rooli
suunas.
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KAASSÕITJA TURVAPADJA AKTIVEERIMINE/
DEAKTIVEERIMINE*
Kaassõitja turvapadja lüliti asub kaassõitja poolel armatuurlaua küljel
ning sellele pääseb juurde siis, kui uks on avatud.
1. Tõmmake lülitit väljapoole ja keerake see asendisse ON/OFF, et
turvapadi aktiveerida/deaktiveerida.
2. Kinnitage näidikupaneelil olev sisse-/väljalülitusteade rooli
parempoolse klahvistiku nupuga
. Katusekonsoolil kuvatav teade
ja hoiatussümbol märgivad, et eesmise kaassõitja turvapadi on
aktiveeritud/deaktiveeritud.

5

Kehtib teatud riikides.

PARDAARVUTI KASUTAMINE
Pardaarvuti salvestab ja arvutab sõidu ajal nt läbisõitu, kütusekulu
ja keskmist liikumiskiirust. Saate valida, millist teavet pardaarvuti
näidikupaneelil kuvab.
Kaugus kütuse lõppemiseni
Pardaarvuti arvutab, kui palju saab paagis oleva kütusega veel sõita.
Näidikupaneelil Kaugus kütuse lõppemiseni kuvamiseks kasutage
rooli parempoolset klahvistikku.
1. Vajutage nuppu

.

2. Liikuge pardaarvutirakendusse nupuga

või

3. Kui pardaarvuti menüü on valitud, liikuge alla
kütuse lõppemiseni.

.
valikule Kaugus

4. Funktsiooni Kaugus kütuse lõppemiseni kuvamiseks juhiekraanil
puudutage valikut
.

JUHI EKRAANIL LIIKUMINE
Näidikupaneelil liikumiseks kasutage nt rooli parempoolset klahvistikku.
Saate valida, millist teavet näidikupaneelil kuvatakse.
Näidikupaneeli rakenduste menüü avaneb/sulgub. Siin
saate juhtida pardaarvutit, meediumimängijat, telefoni ja
navigatsiooniseadet.
Rakenduste sirvimiseks puudutage vasak- või paremnoolt.
Valige, tühistage valik või kinnitage see, nt valige
pardaarvuti menüü või kustutage teade juhiekraanil.
Valitud rakenduste funktsioonide sirvimiseks puudutage
ülemist või alumist osa.

Kui näidikupaneelil on "----", pole sõit garanteeritud. Tankige esimesel
võimalusel.
Pardaarvuti lähtestamine
Manuaalse sõidumõõdiku (TM) lähtestamiseks vajutage
pikalt vasakpoolse hooblüliti nuppu RESET. Kui autot pole
vähemalt neli tundi kasutatud, lähtestatakse automaatne sõidumõõdik
(TA) automaatselt.
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HÄÄLTUVASTUSE KASUTAMINE
Meediumimängija, Volvo navigatsioonisüsteemi*, kliimaseadme ja
Bluetooth-ühendusega telefoni teatud funktsioone saab hääljuhtida.
Hääljuhtimine toimub kasutajalt saadud otsekäskluste kaudu või
dialoogina koos verbaalsete vastustega süsteemilt.
–– Hääljuhtimise aktiveerimiseks ja häälkäskudega dialoogi
käivitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu.
Hääljuhtimise käskude näited.
–– Vajutage nuppu
käivitub.

. Öelge "Navigation", navigatsioonidialoog

–– Vajutage nuppu
. Öelge "Raise temperature", määratud temperatuur suureneb ühe astme võrra.
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–– Vajutage nuppu
. Öelge "Play Robyn", algab valitud artisti
muusika taasesitus.
Kasutatavad käsud:
• "Repeat" – kordab käimasoleva dialoogi viimast hääljuhist.
• "Cancel" – tühistab dialoogi. Dialoog tühistatakse ka, kui hoiate all
valikut
.
• "Help" – käivitab spikri.
Rääkige pärast tooni normaalse hääletooni ja kiirusega. Ärge rääkige
siis, kui süsteem vastab. Taustamüra vältimiseks salongis hoidke
uksed, aknad ja panoraamkatus* kinni.
Hääljuhtimise lisateavet ja häälkäskude näiteid leiate kasutusjuhendist.
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KINDALAEKA KASUTAMINE
Kindalaeka avamine
–– Kindalaeka avamiseks vajutage keskekraani all olevat
nuppu.
Kindalaeka lukustamine/lukust avamine
Eraluku kasutamisel lukustuvad kindalaegas ja tagaluuk. Lukustuse
aktiveerimine/deaktiveerimine toimub keskekraanilt kahel viisil:
Võimalus 1: Eraluku sisse-/väljalülitamiseks puudutage
funktsioonivaates valikut Eralukk.
Võimalus 2: Puudutage ülavaates valikuid Seaded > Minu auto >
Lukustamine. Valige Eralukk.
Aktiveerimisel/deaktiveerimisel kuvatakse hüpikaken. Lukustuse kasutamiseks valitakse alati neljanumbriline kood. Funktsiooni esmakordsel

kasutamisel tuleb sisestada täiendav turvakood. Selle koodi abil
lähtestatakse vajadusel ühekordse kasutusega kood. Mõlemal juhul
sisestage valitud kood ja vajutage valikut Kinnita.

TELEFONI ÜHENDAMINE AUTOGA
Ühendage Bluetooth-telefon autoga, et autos helistada, sõnumeid
saata/vastu võtta, meediat voogesitada ja auto internetiga ühendada. Kaks Bluetooth-telefoni saab ühendada korraga, üks neist ainult
voogesitab meediume. Kaks viimati ühendatud telefoni ühendatakse
automaatselt, kui autot uuesti kasutatakse.
Telefoni otsing autos
1. Muutke telefon Bluetooth-ühenduse kaudu leitavaks/nähtavaks.
2. Aktiveerige Interneti jagamine (teisaldatav/personaalne kuumkoht)
telefoni Bluetooth-ühenduse kaudu.
3. Avage keskekraanil alamkuva Telefon. Valige Lisa telefon. Kui
telefon on juba ühendatud, valige Muuda ja siis hüpikaknas Lisa
telefon.
4. Valige ühendatav telefon.
5. Veenduge, et autos täpsustatud numbriline kood ühtib telefoni
omaga. Kui see on nii, siis aktsepteerige mõlemas kohas.
6. Valige telefonis ja kinnitage kontaktide ning sõnumite suvandid
või keelduge neist. Pidage meeles, et teatud telefonides tuleb
sõnumifunktsioon aktiveerida6.
Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab auto kaudu juhtida.
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6

Autoga ühilduvate telefonide teavet vt support.volvocars.com.

HELISTAMINE, KÕNEDE VASTUVÕTMINE JA LÕPETAMINE
Auto kaudu saab Bluetooth-ühendusega telefoniga helistada ja
kõnesid vastu võtta.
Keskekraani kaudu helistamine
1. Avage avakuval alamvaade Telefon.
2. Helistamiseks valige number kõnelogist, kontaktiloendist või
sisestage number klahvistiku abil.
3. Vajutage nuppu Helista või
punktis valisite.

, olenevalt sellest, millise valiku 2.

Helistamine rooli parempoolse klahvistiku abil
1. Vajutage nuppu

ja liikuge nupu

2. Liikuge kõneloendis nupuga

või

Hääljuhtimisega helistamine
–– Vajutage valikut

abil valikule Telefon.

ja valige nupuga

ja öelge "Call [kontakt]".

.

Kõnele vastamine/kõnest keeldumine
Vastamine. Vajutage rooliratta parempoolsel klahvistikul nuppu
puudutage keskekraanil käsku Vasta.

või

Keeldu: Vajutage käsu Keeldu jaoks nuppu
ja kinnitamiseks
nuppu
. Teise võimalusena võite keskekraanil vajutada käsku
Keeldu.
Kõne lõpetamine
–– Vajutage valikut
, et kinnitada käsu Lõpeta kõne valik või vajutage keskekraanil käsku Lõpeta kõne.
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INTERNETI-ÜHENDUSE LOOMINE
Bluetooth-ühenduse kaudu
Looge Interneti-ühendus samal viisil, nagu ühendasite telefoni autoga.
Wi-Fi kaudu
1. Aktiveerige telefonis sidumine.
2. Puudutage keskekraani ülavaates valikut Seaded.
3. Valige Side > Wi-Fi ning tähistage sisselülitamiseks Wi-Fi
märkeruut.
4. Valige sobiv võrk ja sisestage selle parool.
5. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi
ühendusviis muuta.
Teatud telefonid lülitavad sidumise välja, kui ühendus autoga katkestatakse. Seetõttu tuleb järgmisel korral, kui telefoni kasutatakse,
sidumine telefonis uuesti aktiveerida.
USB-ühenduse kaudu
1. Ühendage telefon kaabli vahendusel auto USB-pistikusse, mis
paikneb keskkonsooli panipaigas.
2. Aktiveerige sidumine telefonis USB kaudu.
3. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi
ühendusviis muuta.
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Auto modemi kaudu*7
1. Sisestage personaalne SIM-kaart pagasiruumis selleks ette nähtud
pessa (vt joonist).
2. Puudutage ülavaates valikut Seaded.
3. Valige Side > Auto modemi Internet.
4. Aktiveerimiseks tähistage märkeruut Auto modemi Internet.
5. Kui kasutasite viimati muud ühendusallikat kinnitage soovi ühendusviis muuta.
6. Sisestage SIM-kaardi PIN-kood.
Ainult rakendusega Volvo On Call autod*. Automodemi kaudu Interneti-ühenduse loomisel kasutab
ühendust ka rakendus Volvo On Call.

7

Interneti jagamine Wi-Fi-kuumkoha kaudu
Kui autos on loodud Interneti-ühendus, saab Interneti-ühendust jagada
(Wi-Fi-kuumkoht), et ka muud seadmed saaksid Interneti-ühendust
kasutada8.
1. Puudutage ülavaates valikut Seaded.
2. Valige Side > Auto Wi-Fi pääsupunkt.
3. Valige sidumiseks Võrgu nimi.
4. Valige Parool, mis tuleb sisestada ühendatud seadmetesse.
5. Valige Sagedusriba, mille kaudu kuumkoht saadab kasutusel
olevaid andmeid9.
6. Aktiveerimiseks tähistage märkeruut Auto Wi-Fi pääsupunkt.
7. Kui Wi-Fi-ühendust on eelnevalt ühendusallikana kasutanud,
kinnitage soov ühendust muuta.
Kui auto jagab Interneti-ühendust, kuvatakse olekuribal tähis
.
Ühendatud seadmete loendi nägemiseks valige üksuses Auto Wi-Fi
pääsupunkt valik Ühendatud seadmed.
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8
9

Ei kehti Wi-Fi-ühenduse korral. Võrguoperaator (SIM-kaart) peab toetama ühenduse jagamist.
Ei ole kõigis riikides saadaval.

APPLE CARPLAY* KESKEKRAANIL
Funktsiooniga Apple CarPlay saab kasutada teatud iPhone'i rakendusi
auto kaudu, et näiteks taasesitada muusikat või kuulata netisaateid.
Interaktsioon toimub auto keskekraani kaudu või Siriga.
Apple CarPlay käivitamine
Enne Apple CarPlay kasutamist tuleb telefonis aktiveerida
hääljuhtimine Siriga.
1. Ühendage iPhone tunnelkonsoolis oleva
USB-ühenduspesaga. Lugege hüpikteates kuvatavat
teadet ja seejärel puudutage valikut OK.
2. Puudutage rakenduste vaates valikut Apple CarPlay.
Kui ühendate iPhone'i esimest korda, nõustuge nõuete
ja tingimustega.
3. Apple CarPlay alamvaade avatakse ja kuvatakse
ühilduvad rakendused.
Apple CarPlay automaatne käivitamine
Kui automaatne käivitamine on määratud ja iPhone on ühendatud,
avaneb Apple CarPlay automaatselt. Puudutage ülavaates valikut
Seaded ja valige Side > Apple CarPlay.
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Autole võib lisada Apple CarPlay, kui seda funktsiooni alguses autos ei
ole. Võtke ühendust Volvo edasimüüjaga. Teavet toetatavate rakenduste ja ühilduvate telefonide kohta leiate Apple'i veebisaidilt aadressil
www.apple.com/ios/carplay/.

VÄLISE AUDIOSEADME ÜHENDAMINE NING
MEEDIUMI ESITAMINE
Meediumimängija saab esitada audiot AUX-/USB-sisendite kaudu
väliselt ühendatud seadmetest või voogesitada audiot juhtmeta
Bluetooth-ühenduse kaudu.
Meediumide esitamine Bluetooth-ühendusega seadmest
1. Ühendage üksus autoga samal viisil, nagu ühendasite
telefoni autoga.
2. Alustage ühendatud seadmest taasesitust.
3. Avage keskekraani rakenduste vaates Bluetoothrakendus - taasesitus algab.
Meediumide esitamine USB-mäluseadmest
1. Ühendage USB-mälu tunnelkonsooli pesaga.
2. Käivitage rakenduste vaates rakendus USB ja valige,
mida esitada – taasesitus algab.
Meediumide taasesitamine MP3-mängija või iPodiga.
1. Ühendage seade tunnelkonsooli AUX- või USB-pesaga.
2. Hakake seadet kasutama.
3. Avage ühendusviisist olenevalt rakendus iPod, AUX või
USB. iPodi kasutamisel valige ühendusviisist sõltumata
rakendus iPod – taasesitus algab.
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JUHENDAMINE KAARDI ABIL FUNKTSIOONIGA
SENSUS NAVIGATION*
Vajutage keskekraani avakuval alamkuva Navigatsioon.
Sisestage sihtkoht aadressina.
– Sea sihtk. Kaardikujutis muutub, et otsida
1. Vajutage nuppu
otsinguväljal aadressi kaudu.
2. Puudutage välju ja täike väljad Riik/Osariik/Provints/Aadress jne
keskekraani klahvistikuga.
Sihtkohtade määramine kaardil vajutamisega.
1. Kaardi suurendamiseks vajutage nuppu

.

2. Leidke kaardilt soovitud koht ja hoidke seda all. Luuakse ikoon ja
ilmub menüü.
3. Juhendamise käivitamiseks valige Siia.
Sihtkoha kustutamine:
1. Puudutage sihtkoha ikooni.
2. Puudutage valikut Kustuta.
Sihtkoha asukoha muutmine:
1. Tähistage sihtkoha ikoon lühikese puudutusega.
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2. Puudutage ikooni ja hoidke seda all, lohistage see soovitud asukohta ning vabastage.

KESKEKRAANIL OLEVAD RAKENDUSED
Rakenduste vaates on allalaaditud rakendused ja sisseehitatud funktsioonide rakendused, nt FM-raadio.
Mõned rakendused on kasutatavad ainult siis, kui autos on loodud
Interneti-ühendus.
Rakenduste korraldamine
1. Hoidke rakendust all. Rakenduse suurus ja läbipaistvus muutuvad.
2. Lohistage rakendus vaate tühjale alale ja vabastage.
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VOLVO ID LOOMINE JA REGISTREERIMINE
Volvo ID on isiklik ID, mis tagab juurdepääsu paljudele võrguteenustele, nt kaartide autosse allalaadimise teenusele*.
Autorakendusega Volvo ID saate ID üheaegselt luua ja registreerida.
Volvo ID saab luua ka rakendustega My Volvo10 või Volvo On Call
(VOC)11. Seejärel registreerige see autoga.
Volvo ID loomine ja registreerimine auto rakendusega Volvo ID
1. Laadige rakendus Volvo ID alla keskekraani rakenduste vaates
Kauguuenduse teenus.
2. Käivitage rakendus ja lisage oma e-posti aadress (või oma Volvo ID,
kui see on juba koostatud).
3. Järgige juhiseid, mis saadetakse esitatud e-posti aadressile
automaatselt.
Volvo ID loomine teenuse My Volvo või VOC-mobiilirakenduse
kaudu
1. My Volvo: Avage aadress www.volvocars.com ja liikuge valikule My
Volvo.
Mobiilirakendus VOC: Laadige nutitelefonist alla VOC-rakenduse
uusim versioon näiteks järgmistest poodidest: App Store, Windows
Phone Store või Google Play.
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2. Sisestage isiklik e-posti aadress ja järgige juhiseid, mis saadetakse
automaatselt sellele e-posti aadressile.
Volvo ID on nüüd loodud. Registreerige ID auto jaoks auto Volvo ID
rakenduses, et saaksite juurdepääsu Volvo ID teenustele.

10
11

Saadaval teatud riikides.
Ainult rakendusega Volvo On Call autod*.

RAKENDUSTE, KAARTIDE JA SÜSTEEMIDE
HALDAMINE JA UUENDAMINE
–– Paljude auto süsteemide uuendamiseks puudutage
rakenduste vaates valikut Kauguuenduse teenus.
Kauguuendamiseks peab auto olema Internetiga
ühendatud. Kui puudutate valikut Kauguuenduse
teenus, avaneb avakuva madalaimast alamkuvast
allalaadimisrakendus.
Rakenduste allalaadimine, uuendamine ja desinstallimine.
Allalaadimine: puudutage valikut Uuri ja valige soovitud rakendus.
Rakenduse allalaadimiseks puudutage valikut Paigalda.
Uuenda: rakenduste uuendamiseks puudutage valikut Paigalda kõik.
Üksikute rakenduste uuendamiseks valige Rakenduse uuendused.
Valige soovitud rakendus ja puudutage valikut Paigalda.
Eemalda: puudutage valikut Rakenduse uuendused ja valige
soovitud rakendus. Rakenduse desinstallimiseks puudutage valikut
Eemalda.
Kaardiandmete uuendamine
–– Saadaolevate uuenduste loendi vaatamiseks puudutage valikut
Kaardid. Tõstke praegune piirkond esile. Kaardiandmete praeguse
versiooni vaatamiseks puudutage allanoolt või puudutage valikut
Paigalda, et vaadata, kas uuem versioon on saadaval.
Süsteemi tarkvara otsimine ja uuendamine
–– Saadaolevate uuenduste vaatamiseks puudutage valikut Süsteemi
uuendused. Kogu tarkvara uuendamiseks puudutage valikut
Paigalda kõik, üksikute tarkvaraprogrammide uuendamiseks valige
Paigalda.
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VOLVO ON CALL*
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Mobiilirakendusega Volvo On Call12 saate enne sõitu autosalongi
temperatuuri reguleerida. Seda on võimalik teha ka keskekraani
kliimavaates. Rakendust saab ka kasutada nt auto lukustamiseks/
lukust avamiseks, asukoha määramiseks, sõitude kandmiseks reisipäevikusse, alarmihoiatuste vastuvõtmiseks ja kütusekulu vaatamiseks.
Mobiilirakenduse võib alla laadida nt teenuses App Store, Windows
Phone Store ja Google Play.
Teenused Volvo On Call sisaldavad ka maanteeabi- ja hädaabiteenust.
–– Vajutage auto katusekonsoolis nuppu ON CALL või SOS. Luuakse
ühendus klienditeeninduses Volvo On Call töötavate Volvo kogenud
klienditeenindajatega.
Klienditeenindus aitab autot varguse korral jälgida.
Saadaolevad teenused sõltuvad auto seadistusest ja kasutusriigist.
12

Mobiilirakenduse kasutamiseks on vajalik isiklik Volvo ID.

Võtke ühendust Volvo edasimüüjaga või minge aadressile support.
volvocars.com, et vaadata teenuste saadaoleku teavet.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
Helitugevuse reguleerimiseks autos keerake keskekraani all olevat
helitugevuse juhtnuppu või puudutage rooli parempoolse klahvistiku
nuppe
ja
.
Auto süsteemide helitugevuse reguleerimine
1. Puudutage keskekraani ülavaates valikuid Seaded > Heli >
Süsteemi helitugevused.
2. Reguleerige helitugevust/vaigistage heli, nt klahvistiku toone või
ekraanipuudutuste helitugevust – lohistage liugurit Klahvistiku
puudutus või Ekraanipuudutus.

KESKEKRAANI VÄLIMUSE MUUTMINE
1. Puudutage ülavaates valikuid Seaded > Minu auto > Kuvad >
Teemad.
2. Valige keskekraani teema, nt Minimalistic.
Teemade lisana võite valida tumeda või heleda tausta. Kui valite
Normaalne, siis on ekraani taust tume ja tekst hele. See on kõikide
teemade vaikimisi kasutatav valik.
Kui valite Hele, siis on ekraani taust hele ja tekst tume. See võib olla
kasulik nt intensiivse päikesevalguse korral.
Valikud on alati kasutaja jaoks saadaval ning ümbritsev valgus seda ei
mõjuta.
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HOOLDUS- JA REMONDITEENUSE
BRONEERIMINE
Hallake hooldus-, remondi- ja broneerimisteavet otse
võrguühendusega autost.
Saatke hooldustellimuse soov13:
1. Avage rakenduste vaates rakendus Auto olek.
2. Puudutage valikut Hooldusajad > Hoold. tellim..
3. Veenduge, et sisestasite õige Volvo ID.
4. Sisestage teave töökoja jaoks väljale Teave töökojale.
Võite ka vajutada nuppu
ja edastada teabe töökojale
suuliselt.
5. Puudutage valikut Saada hooldusaja soov.
Hooldusaja tellimissoov sisaldab sõidukiandmeid, kui
see saadetakse autost töökotta. See teave lihtsustab
töökojal tegevuse planeerimist.
6. Võimalik hooldusaeg saadetakse e-posti teel paari
päeva jooksul. Teatud riikides saadetakse hooldusaeg
ka autosse.

04

13
Esmalt tuleb luua Volvo ID. Hooldus- ja remonditeenust saab broneerida ainult teatud riikides.
Hooldusaja tellimissoovi saatmiseks peab auto mootor töötama.

SIIN PAIKNEVAD AUX- JA USB-SISENDID NING PISTIKUPESAD
AUX- ja USB-ühenduspesad
AUX- ja USB-sisendid paiknevad keskkonsooli käetoe all.
Pistikupesad
Auto on varustatud nelja pistikupesaga.
• Tunnelkonsooli panipaigas on 12 V pistikupesa.
• Tunnelkonsooli tagaosas on ka 12 V ja 230 V pistikupesa*.
• Pagasiruumis paikneb üks 12 V pistikupesa*.
Auto elektrisüsteem peab olema vähemalt süüteasendis I, et kõik
pistikupesad töötaksid.
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ERITEKSTID
Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet
ning kõiki hoiatusi ja tähelepanu nõudvaid tekste ja
märkuseid, mis tuleb läbi lugeda. Mõned funktsioonid on mõeldud vaid teatud riikides kasutamiseks.
HOIATUS
Tagaistmete seljatugede kokkupanek
Pärast seljatugede langetamist ja tõstmist
veenduge, et need on korralikult lukustatud.
Pärast peatugede tõstmist veenduge, et need on
korralikult lukustunud. Teise istmerea äärmiste
istmete peatoed peavad alati olema üles tõstetud,
kui kolmandal istmereal* on reisijaid.
Mootori käivitamine ja seiskamine
Autost lahkudes võtke kaugjuhtimispult alati
kaasa ja veenduge, et auto elektrisüsteem oleks
süüteasendis 0.
Seisupiduri kasutamine
Kasutage seisupidurit alati, kui pargite kallakul –
rakendatud käik või automaatkäigukast asendis P
pole piisav, et autot igas olukorras paigal hoida.
Auto kliimaseadme kasutamine
Istmesoojendust* ei tohi kasutada isikud, kes ei taju
temperatuurimuutusi või kellel on raskusi istmesoojenduse reguleerimisel. Vastasel korral võivad nad
saada põletushaavu.
Elektrilise* tagaluugi avamine ja sulgemine
Pöörake tähelepanu allajäämise ohule avamisel/
sulgemisel. Kontrollige, et kedagi pole tagaluugi
lähedal, kuna allajäämisel võib saada tõsiseid kehavigastusi. Kasutage tagaluuki alati ettevaatlikult.
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City Safety
City Safety on üksnes abivahend, mis ei pruugi
teatud sõidu-, liiklus-, ilma- ja teeoludes toimida.
Funktsioon ei tuvasta teatud tingimustes jalakäijaid/jalgrattureid. Hoiatus esitatakse vaid suure
kokkupõrkeohu korral. Jalgratturite ja jalakäijatega
seotud hoiatused ja pidurdamine lülitatakse välja
kiirusel üle 80 km/h (50 mph). City Safety võib
õnnetuse ära hoida või vähendada kokkupõrkekiirust. Pidurite jõudluse tagamiseks peab juht
ka ise alati piduripedaali vajutama – isegi siis, kui
auto automaatselt pidurdab. Korrektse pikivahe ja

liikumiskiiruse eest vastutab ainult auto juht.
Park Assist Pilot (PAP)*
Parkimisabi ei toimi igas olukorras, see on loodud
vaid täiendavaks abistamiseks. Juhil lasub alati
lõplik vastutus ohutu sõidu ja ümbruse ning teiste
lähenevate või mööduvate liiklejate märkamise
eest.
Parkimisabi kaamera*
Parkimiskaamera on abivahend, mis ei vabasta juhti
vastutusest. Ka kaameral on pimenurgad, kus paiknevaid takistusi see ei märka. Pöörake tähelepanu
auto läheduses olevatele inimestele ja loomadele.
Lane Keeping Aid (LKA)*
LKA on juhile vaid töövahendiks ja see ei toimi kõikides sõidu- ilmastiku või teeoludes. Sõiduki ohutu
juhtimise ning seaduste ja liikluseeskirja täitmise
eest vastutab alati juht.
Blind Spot Information (BLIS)* ja Cross Traffic
Alert (CTA)*
BLIS ja CTA on üksnes täienduseks ohutule
sõidustiilile ning tahavaate- ja külgpeeglite
kasutamisele. Need ei vabasta juhti vastutusest
ega tähelepanelikkuse vajalikkusest. Sõiduridade
vahetamise ja ohutult tagurdamise eest vastutab
alati juht. BLIS ei tööta järskudes kurvides ega
tagurdamisel.
Kaassõitja turvapadja aktiveerimine/deaktiveerimine*
Kui auto pole kaassõitja turvapadja aktiveerimis-/
deaktiveerimislülitiga varustatud, on turvapadi alati
aktiivses olekus. Ärge lubage lapsel istuda esiistmel
istmekõrgendusel, turvatoolis või tahapoole suunatud turvatoolis, kui kaassõitja turvapadi on aktiivne.
Kui turvapadi on aktiivne, ei tohi esiistmel istuda
alla 140 cm pikkused inimesed. Kui turvapadi on
välja lülitatud, ei tohi esiistmel istuda üle 140 cm
pikkused inimesed. Ärge lubage kellelgi kaassõitja
istmel istuda, kui katusekonsooli olev teade märgib,
et turvapadi on välja lülitatud ning kui näidikupaneelil kuvatakse turvapadjasüsteemi hoiatussümbol. See tähistab süsteemi tõsist riket. Külastage
esimesel võimalusel autoteenindust. Volvo soovitab
võtta ühendust volitatud Volvo teenindusega.
Hääljuhtimise kasutamine
Ohutu sõidustiili ja liikluseeskirjade järgimise eest
vastutab ainult juht.

Kaardiga navigeerimine*
Pöörake teele täit tähelepanu ja pühenduge auto
juhtimisele. Järgige liikluseeskirju ja juhinduge
heast sõidutavast. Olenevalt ilmastikust või teeolusid mõjutavast aastaajast ei pruugi kõik soovitused
olla usaldusväärsed.
Volvo On Call*
Süsteem Volvo On Call toimub üksnes piirkondades, kus teenust pakutakse ja VOC-i koostööpartneritel on mobiililevi. Sarnaselt mobiiltelefonile
võivad keskkonnahäired või nõrk signaal põhjustada ühenduse nurjumist, nt hõredalt asustatud
piirkonnas. Teenuse VOC hoiatused, olulise teabe
ja märkused leiate kasutusjuhendist ja teenuse
VOC tellimuse lepingust.
TÄHTIS
Tagaistmete seljatugede kokkupanek
Seljatoe allaklappimisel ei tohi tagaistmel esemeid
olla. Ka turvavööd ei tohi kinni olla. Enne istme langetamist peab teiste istmerea keskmise istekoha
integreeritud istmepadi* olema alumises asendis.
Teise istmerea keskmise istme käetugi* peab enne
istme langetamist olema üles tõstetud.
Auto kolm näidikuekraani
Ülemine ekraan*, kust teavet projitseeritakse,
asub armatuurlaual. Ekraani klaasi kahjustamise
vältimiseks ärge hoidke seal esemeid ja veenduge,
et esemed ei kuku sinna.
Auto kliimaseadme kasutamine
Istme ventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi
temperatuur on liiga madal. Sellega välditakse
istme liiga külmaks muutumist.
Keskekraani puhastamine
Keskekraani puhastamisel ei tohi mikrokiudlapil
olla liiva ega muud sarnast. Vastasel korral on oht
ekraani kriimustada. Keskekraani puhastamisel
vajutage ekraani üksnes õrnalt. Tugev surve võib
ekraani kahjustada. Ärge pihustage vedelikke või
söövitavaid kemikaale otse ekraanile. Ärge kasutage aknapuhastusvahendit, muid puhastusvahendeid, aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kunagi
ärge kasutage abrasiivseid lappe, paberkäterätikuid
jms, sest need võivad ekraani kriipida.

Siin paiknevad AUX- ja USB-sisendid ning
pistikupesad
Kui korraga kasutatakse tunnelkonsooli ühte
12 V pistikupesa, on maksimaalne voolutugevus
10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat
tunnelkonsooli pistikupesa, on ühe pistikupesa
maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on
10 A (120 W).
TÄHELEPANU
Võtmeta lukustamine/lukust avamine*
Elektromagnetväljad ja varjestus võivad häirida
kaugjuhtimispuldi funktsioone. Ärge hoidke kaugjuhtimispulti metallesemete või elektronseadmete,
nt mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või
laadurite läheduses (soovitatav kaugus on vähemalt
10-15 cm).
Mootori käivitamine ja seiskamine
Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast
heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus.
Auto kolm näidikuekraani
Otsekokkupõrke hoiatuse* aktiveerumisel asendatakse esiklaasinäidiku teave otsekokkupõrke
hoiatuse graafikaga*. Graafika süttib isegi siis,
kui esiklaasinäidik on välja lülitatud. Juht näeb
esiklaasinäidikul kuvatavat teavet halvasti, kui tal
on ees päikeseprillid, kui ta ei istu istme keskel,
kuvaseadmel olevad asjad varjavad klaasi või
valgustingimused on halvad. Teatud nägemisprobleemide korral võib esiklaasinäidiku vaatamine
tekitada peavalu ja väsimust.
Keskekraanil navigeerimine
Ülemine vaade pole kasutatav käivitamisel/väljalülitamisel või siis, kui ekraanil kuvatakse teade.
Samuti pole see kasutatav siis, kui terve ekraani
ulatuses kuvatakse kliimaseade.
Auto kliimaseadme kasutamine
Soojendamist/jahutamist ei saa kiirendada, kui
valite vajalikust kõrgema/madalama temperatuuri.
Keskekraani puhastamine
Kui ekraanil kuvatakse viip toimingu sooritamiseks,
ei saa ekraani välja lülitada.

Elektrilise* tagaluugi avamine ja sulgemine
Kui süsteem on pikka aega pidevalt töötanud, siis
see lülitub ülekoormuse vältimiseks välja. Seda
saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.
Funktsiooni töö on piiratud või ei tööta see üldse,
kui tagumisel kaitseraual on rohkelt jääd, lund,
mustust vms. Seetõttu hoidke seda alati puhtana.

muude teenuste kasutamine muutub katkendlikuks, saab allalaadimise katkestada. Võite ka muud
teenused välja lülitada või katkestada.

Parkimisabi kaamera*
Hoidke kaamera mustusest, jääst ja lumest
puhtana. See on äärmiselt oluline kehvades
valgustingimustes.
Pardaarvuti kasutamine
Teatud erinevused vahemaa arvutamisel võivad
tuleneda sõidustiili muudatustest.
Kindalaeka kasutamine
Funktsiooni esmakordsel kasutamisel tuleb
sisestada turvakood. Turvakoodi saab kasutada
funktsiooni lähtestamiseks, kui keegi on püüdnud
lukustust vale koodiga avada. Hoidke turvakoodi
turvalises asukohas.
Telefoni ühendamine autoga
Kui telefoni operatsioonisüsteemi uuendatakse,
võib sidumine katkeda. Sellisel juhul kustutage
telefon autost ja siduge see uuesti.
Interneti-ühenduse loomine
Interneti kasutamisel toimub andmeside, mille
eest võidakse tasu küsida. Andmerändluse aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulud. Andmeside
maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt.
WiFi-kuumkoha aktiveerimisel võib teenusepakkuja lisatasusid küsida. Andmeside maksumust
küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Kui kasutate
allalaadimiseks mobiiltelefoni, pöörake tähelepanu
andmesidetasudele.
Apple CarPlay* keskekraanil
Volvo ei kontrolli Apple CarPlay rakenduse sisu.
Kui telefon või meediumimängija on autoga
Bluetooth-ühenduse kaudu ühendatud, ei saa
seda kasutada, kui Apple CarPlay on aktiivne, sest
Bluetooth-ühendus lülitatakse siis välja. Kasutage
autoga ühenduse loomiseks WiFi-ühendust või
auto sisseehitatud modemit*.
Rakenduste, kaartide ja süsteemide haldamine
ja uuendamine
Andmete allalaadimine võib mõjutada muid andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui
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