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DRIVe
Tästä lisäyksestä
Tämä painotuote
Tämä käyttöohje on auton varsinaisen käyttöohjekirjan täydennys.
Jos auton jostain toiminnosta on epävarmuutta: Katsokaa ensin käyttöohjekirjaa.
Vastauksen saamiseksi lisäkysymyksiin suositellaan yhteydenottoa jälleenmyyjään tai Volvo
Personvagnar -yhtiön edustajaan.

Internet
Ympäristöön sovitetun tekniikan kehitys etenee jatkuvasti ja painettu tieto voi nopeasti
vanhentua tai se ei enää ole ajankohtaista.
Suosittelemme käymään Volvon internetsivulla www.volvocars.com - siellä ovat uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot autostanne.

Muutokset
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä lisäosassa eivät ole sitovia.
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Personvagnar AB
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DRIVe
Yleistä
Hiljaisempi ja puhtaampi

Käynnistys/pysäytys

Start/Stop DRIVe-toiminnolla annetaan kuljettajalla mahdollisuus aktiivisempaan ympäristön tiedostavaa tapaan ajaa autolla voimalla
kytkeä vaihde pois ja antamalla moottorin
pysähtyä automaattisesti, kun niin sopii.

Älykäs lataus
Auton liike-energiaa otetaan talteen moottorijarrutuksessa muuntamalla se virraksi ja varastoimalla auton käynnistysakkuun.
Huoli ympäristöstä on yksi Volvo Personvagnar
-yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Tämä tavoitteenasettelu on saanut
aikaan autosarjan DRIVe, jonka konsepti on
useiden erillisten, energiaa säästävien toimintojen yhteisvaikutus, yhteisenä tehtävänä on
vähentää polttoaineenkulutusta, mikä puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen
vähenemiseen.
Tämä käyttöohje käsittelee malleja C30, S40 ja
V50.

Sovitettu ohjaustehostin

Varusteena olevan käyttövarman ja polttoainetaloudellisen dieselmoottorin lisäksi on tämän
auton moottori varustettu käynnistys- ja pysäytystoiminnolla, joka alkaa toimia esim. seistäessä paikallaan autojonossa tai odotettaessa
liikennevaloissa - ks. perusteellista selostusta
seuraavalla sivulla.
Moottorin automaattinen uudelleenkäynnistyssekvenssi tapahtuu niin joustavasti, että tuskin
huomataan moottorin todella olleen sammutettuna. Kokemuksena on, että moottori on
ollut koko ajan käynnissä, mutta erittäin hiljaisesti ja pienellä joutokäynnillä.
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Valikoima vaihtelee markkina-alueittain.

Toinen DRIVe-toiminto on ohjaustehostimen
energianoton sovittaminen tarpeen mukaan.
Optimoinnilla ja energiansäästötoiminnon
käyttöönotolla voidaan energianotto minimoida tilanteissa, joissa tehostusapu (ohjauspyörän kääntöapu) ei ole välttämätöntä.

Aerodynamiikka
DRIVe-konseptiin kuuluvat myös madallettu
alusta, etu- ja takaspoileri sekä pieni ilmanvastus ja varta vasten käyttöön otetut vanteet1.

DRIVe
Toiminta ja käsittely
Käynnistys- ja pysäytystoiminto

Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä, paitsi että tietyn varustuksen toimintaa
voidaan tilapäisesti rajoittaa, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suuri voimakkuutta.

Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti

Moottorin käynnistyksen jälkeen:

•

Ajotapa
Vaihdeosoitin
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajamisen yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella
ja vaihtaa ajoissa.

Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, pitää
auton seistä paikallaan:

•
Päällä-/pois -painike ja näyttöteksti AUTO
START.

Start/Stop-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella.
Kuljettajalle kerrotaan toiminnosta päällä-/pois
-painikkeen vihreän valon palamisella.

Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Vaihdevipu vapaa-asennossa:

•

HUOM
Avainkäynnistyksen ja jokaisen automaattisen pysäytyksen jälkeen pitää auton ensin
saavuttaa nopeus 5 km/h ennen kuin automaattinen Start/Stop-toiminto aktivoituu
uudelleen - sen jälkeen pitää myös tiettyjen
ehtojen täyttyä, katsokaa niitä kohdassa
"Moottori ei pysähdy automaattisesti".

Painakaa kytkinpoljin alas - moottori käynnistyy.

tai

•

Apuvälineenä kuljettajalla on
osoitin, joka kertoo, milloin on
edullisinta kytkeä seuraavaksi
suurempi tai pienempi vaihde
- GSI (Gear Shift Indicator).

Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja
päästäkää kytkin ylös - moottori sammuu.

Näyttöteksti AUTOMAATTINEN
KÄYNNISTYS muistuttaa - ja osoittaa - että
moottori on pysähtynyt automaattisesti.

Painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy.

Osoitus annetaan nuolella ylös- tai alaspäin
yhdistelmämittarin alemmassa tietonäytössä.

Ympäristöön ja taloudellisuuteen liittyviä
vihjeitä
Tässä on muutamia neuvoja, jotka pienentävät
polttoaineenkulutusta ilman, että matka-aikaa
tarvitsee lisätä tai että ajamisen ilo vähenee.

•

Kattolaatikko ja kuormakaaret lisäävät
ilmanvastusta, mikä lisää polttoaineenkulutusta - poistakaa ne välittömästi käytön
jälkeen.

•

Pitäkää renkaissa oikeat ilmanpaineet (ks.
osaa "Pyörät ja renkaat").

Jos auto seisoo alamäessä:

•

Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa auton
rullata normaalia kävelyvauhtia nopeammin - moottori käynnistyy.

Kytkekää sopiva vaihde ja jatkakaa ajoa.
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DRIVe
Toiminta ja käsittely
•

Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa ja suurempi
paino, sitä korkeampi polttoaineenkulutus.

•

Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä - se alentaa kulutusta ja
vähentää päästöjä.

•

Ajakaa pehmeästi ja välttäkää äkillisiä jarrutuksia.

•

Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella
- matalampi kierrosluku antaa pienemmän
polttoaineenkulutuksen.

•

Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa - se tuottaa samalla virtaa käynnistysakkuun.

•

Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti
kasvaneen ilmanvastuksen vuoksi - kaksinkertainen nopeus aiheuttaa nelinkertaisen ilmanvastuksen.

•

Huollattakaa auto säännöllisesti - noudattakaa Volvon suosittelemia huoltovälejä.

Start/Stop-toiminnon aktivoinnin
poisto

Huomiovalot päiväaikaan -DRL
Polttoaineen säästämiseksi voidaan huomiovalot (Daytime Running Light) valita päiväaikaan enemmän energiaa kuluttavien lähivalojen asemesta. Spoileriin asennetut huomiovalot toimivat voimakasvaloisella ja vähän virtaa
kuluttavalla dioditekniikalla.

HUOM
Tietonäyttö esittää tällöin, että Start/Stop-toiminto
on suljettu.

Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa kytkeä automaattinen Start/Stop-toiminto tilapäisesti pois - se tehdään painamalla tätä painiketta.

Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi sammutetaan myös
takavalot, kun tapahtuu automaattinen
vaihtaminen lähivaloilta DRL-huomiovaloille.

Suljettu Start/Stop-toiminto osoitetaan tietonäytön teksti-ilmoituksella AUTOM. KÄYN.PYS OFF n. 5 sekunnin ajan - samalla sammuu
painikkeen valo.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.

Asento A antaa huomiovalot automaattisesti päiväaikaan.
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DRIVe
Toiminta ja käsittely
Ajovalojen katkaisin asennossa A aktivoidaan
huomiovalot automaattisesti päiväaikaan. Tätä
säätää valontunnistin, joka vaihtaa huomiovaloilta päävalonheittimien lähivaloille hämärässä
tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi.

VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa
olevien liikennesääntöjen mukaisesti.

5

DRIVe
Rajoitukset
Moottori ei pysähdy automaattisesti
Vaikka Start/Stop-toiminto on aktivoitu, moottori ei pysähdy automaattisesti, jos:

Moottori ei käynnisty automaattisesti

•
•
•

Huurua muodostuu ikkunoille.

Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti pysähdyttyään automaattisesti:

Ulkolämpötila on alle 0 tai yli 30 °C.

•

Kuljettaja vyölukko on avattu - näyttöteksti
kehottaa kuljettajaa käynnistämään moottorin normaalisti.

käynnistysakun kapasiteetti on alimman
sallitun tason alapuolella.

Virranotto on tilapäisesti suuri tai käynnistysakun kapasiteetti on laskenut alimmalle
sallitulle tasolle.

•

•

•

moottori ei ole normaalissa käyntilämpötilassa. •

Auto rullaa nopeammin kuin normaali
kävelyvauhti.

•

Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.

Vaihde on päällä eikä kytketä vapaalle näyttöteksti kehottaa kuljettajaa asettamaan vaihdevivun vapaa-asentoon, jotta
automaattinen käynnistys voi tapahtua.

•
•

ulkolämpötila on alle 0 tai yli 30 °C.

•
•
•

kuljettaja on avannut turvavyön lukon.
auto ei ole pysähtynyt -Start/Stop-toiminto
hyväksyy kuitenkin hitaan rullauksen, joka
vastaa normaalia kävelyvauhtia.

matkustamon olosuhteet poikkeavat esivalituista arvoista - osoitetaan tuuletuspuhaltimen korkealla käyntinopeudella.

•

autoa on peruutettu ja peruutusvaihde kytketään pois.

•

käynnistysakun lämpötila on alle 0 °C tai
ylittää arvon 55 °C.

Moottori pysähtyy automaattisesti
kuljettajan vaikuttamatta asiaan
Automaattisesti pysähtynyt moottori voidaan
tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen
ilman, että kuljettaja on päättänyt matkan jatkamisesta.
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Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy
automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole painanut kytkintä vaihteen kytkemiseksi:

Tahaton moottorin pysäytys

VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
sammunut automaattisesti - moottori voi
äkillisesti käynnistyä automaattisesti. Automaattisen käynnistyksen välttämiseksi, kun
konepelti on avattu:

•

Kytkekää ensin vaihde ja seisontajarru
tai poistakaa etäavain virtalukosta.

Tapauksessa, jossa liikkeellelähtö epäonnistuu
ja moottori pysähtyy, menetelkää näin:

•

Painakaa kytkintä uudelleen - moottori
käynnistyy automaattisesti, kun vaihdevipu on asetettu vapaa-asentoon. Tietonäyttö on sitä ennen esittänyt tekstin
ASETA VAIHDE VAP, KÄYNNIST.

Teksti-ilmoitus
Start/Stop-toiminto voi esittää joitakin tekstiilmoituksia tietonäytössä tiettyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide,
joka tulee tehdä.

DRIVe
Rajoitukset
ilmoitus

A
B

AUTOM. KÄYN.PYS ON

Palaa n. 5 sekuntia
sen jälkeen, kun toiminto on aktivoitu.

AUTOM. KÄYN.PYS OFF

Palaa n. 5 sekuntia
sen jälkeen, kun toiminto on suljettu.

KÄÄNNÄ AVAINTA
KÄYNNISTÄÄKSESI

Moottori ei käynnisty automaattisestiA - käynnistäkää normaalisti avaimella.

ASETA VAIHDE
VAP, KÄYNNIST.

Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoonB.

PAINA KYTKINPOLJ KÄYNNISTÄÄKSESI

Moottori on valmis
käynnistymään
automaattisesti odottaa kytkemistä
vapaalle.

AUTOM. KÄYN.PYS VAATII HUOLLON

Start/Stop-toiminto
suljettu. Ottakaa
yhteys korjaamoon.

Jos ilmoitus ei sammu tehdyn toimenpiteen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Esiintyy, jos esim. turvavyö on avattu moottorin automaattisen pysäytyksen jälkeen.
Esiintyy, jos vaihde asetetaan päälle kytkemättä vapaalle
moottorin automaattisen pysäytyksen jälkeen.
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DRIVe
Erittelyt
Moottori
Diesel

8

D2

Moottorin merkintäA

D4162T

Teho (kW / r/min)

84/3600

Teho (hv / r/min)

115/3600

Vääntömomentti
(Nm / r/min)

270/1750-2500

Diesel

D2

Auto on optimoitu ajettavaksi ilman perävaunua.

Iskutilavuus (litraa)

1,56

Ajettaessa perävaunua vetäen ja kun nopeus,
tien kallistus, korkeus merenpinnan yläpuolella, ympäristön lämpötila, vetopaino ja vastaavat kasvavat, voidaan tiettyä toimintaa tilapäisesti rajoittaa, esim. ilmastointilaitteen viilennyskykyä ja moottorin tehoa.

puristussuhde
A

16,0:1

Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan
lukea moottorista, katsokaa sijainti varsinaisesta käyttöohjekirjasta.

Vaihteisto
Käsivalintainen 6-vaihteinen (B6)

sylinteriluku

4

Sylinterin läpimitta
(mm)

75

Iskunpituus (mm)

88,3

Perävaunu ja DRIVe käynnistys/
pysäytys
Suurin
massa
(kg)

Jarrullinen vaunu

Jarruton
vaunu

C30

1300

650

S40

1300

650

V50

1300

700

kuulaan
kohdistuva
massa

50

50

DRIVe
Erittelyt
Kulutus ja päästöt
A

B

C

Malli
C30

112

4,3

92

3,5

99

3,8

S40

112

4,3

92

3,5

99

3,8

V50

112

4,3

92

3,5

99

3,8

Taulukon symbolit
: Hiilidioksidipäästöt (g/km)
: Kulutus (litraa/100 km)
A = kaupunkiajo
B = maantieajo
C = sekalainen ajo

Pyörät & renkaat

Ilmanpaineet

Ajettaessa autoa ympäristötietoisesti ei ole
vähäpätöinen seikka käyttää oikean tyyppisiä
renkaita sekä huolehtia siitä, että niissä on
oikeat ilmanpaineet.

Liian pienet rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta. Tarkastakaa tämän vuoksi renkaiden paineet säännöllisesti.

Koot
Asennettaessa uudet renkaat suositellaan
samaa tyyppiä ja valmistetta, joilla auto oli
varustettu tehtaalla - ne on kehitetty matalaa
polttoaineenkulutusta varten.
Koot 195/65 R15 ja 205/55 R16 antavat
yleensä hieman pienemmän kulutuksen kuin
leveämmät versiot.

1

Käyttämällä ns. ECO-paineita1 minimoidaan
polttoaineenkulutus. Tietty vaikutus ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin voidaan huomata, mutta tämä ei vaikuta turvallisuuteen.
Katsokaa rengaspainesuositusten tarraa kuljettajan ovipilarissa.

Enimmäiskuormituksella suositeltu paine.
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DRIVe
Erittelyt
Akut

HUOM

Autossa on kaksi 12 V:n akkua - erittäin tehokas käynnistysakku sekä apuakku, joka auttaa
käynnistys-/pysäytystoiminnon käynnistysvaiheessa.

Akku

Käynnistys

Apu

Kylmäkäynnistyskyky,
CCAA (A)

760

120

Kapasiteetti (Ah)

70

8

278×175×190

150×88×105

KokoB,
PxLxK
(mm)

10

Akkujen sijainti

Mitä enemmän auto kuluttaa virtaa (lisäjäähdytys/lämmitys jne.), sitä enemmän akkuja
pitää ladata = Lisääntynyt polttoaineenkulutus.
• Kun käynnistysakkua pitää ladata, kytketään käynnistys/pysäytys-järjestelmä tilapäisesti pois toiminnasta.

Tilapäisesti suljettu käynnistys-/pysäytystoiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:

•
•

Moottori ei pysähdy automaattisesti.
Moottori käynnistyy automaattisesti2 kuljettajan painamatta kytkintä.

A
B

SAE-normin mukaan.
Suurin mahdollinen koko.

2

Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.

1. Käynnistysakku, 2. Apuakku.

Käynnistysakku selostetaan perusteellisesti
varsinaisessa käyttöohjekirjassa.
Apuakku on sijoitettu vasemman valonheittimen alle eikä se normaalisti tarvitse huoltoa.

DRIVe
Erittelyt
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/
pysäytys-järjestelmä lakata toimimasta
ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin tilapäisen kytkemisen jälkeen:

•

Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. varsinaisen käyttöohjekirjan osaa
"Käynnistysapu" osassa "Käynnistys ja ajaminen" - siellä selostetaan, mihin ja kuinka
johdinpuristimet pitää sijoittaa.

HUOM

Varokkeet

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "vaikea" ja autosta periaatteessa puuttuu normaaleja sähköisiä toimintoja, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin avulla,
Start/Stop-toiminto on aktivoituna. Moottori
voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti,
mutta Start/Stop-toiminto voi automaattisen pysäytyksen yhteydessä epäonnistua
käynnistämään moottorin automaattisesti,
koska käynnistysakun kapasiteetti on riittämätön.
Jotta varmistetaan onnistunut automaattinen käynnistys automaattisen pysäytyksen
jälkeen, akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilassa +15 °C täytyy akkua ladata vähintään 1 tunti. Matalammissa lämpötiloissa
suositellaan latausaikaa 3-4 tuntia. Suosituksena on, että akkua ladataan ulkoisella
akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan,
että toiminnon aktivointi tilapäisesti poistetaan, kunnes käynnistysakkua on jälleen
ladattu riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta ks. varsinaisen käyttöohjekirjan osaa
"Akku" luvussa "Huolto ja ylläpito".

Käynnistys-/pysäytysjärjestelmän varokkeiden
sijainti

Nro

Komponentti

A

11M/1

Moottoritilan sähkökeskus

125

11M/2

Tunnistin, akun valvonta

15

25

CEM, dieselmoottori
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TÄRKEÄÄ
Palaneen varokkeen saa korvata vain varokkeella, jonka väri ja ampeeriluku ovat samat
kuin alkuperäisessä.
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DRIVe
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