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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ



VÄLKOMMEN!
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για τις λειτουργίες του πίσω καθίσματος στο Volvo σας XC90 Excellence. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον κάτοχο είναι διαθέ-
σιμες στο αυτοκίνητο, στη εφαρμογή και στον διαδικτυακό ιστό.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, όπου
μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από την επάνω προβολή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (Εγχειρίδιο Volvo) για
smartphone και τάμπλετ. Η εφαρμογή περιέχει επίσης εκπαιδευτικά βίντεο για επι-
λεγμένες λειτουργίες.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VOLVO
Ο ιστότοπος υποστήριξης της Volvo Cars (support.volvocars.com) περιέχει εγχειρίδια
και εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια για το Volvo
σας και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου σας.

ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπάρχει ένα παράρτημα στο εγχειρίδιο κατόχου στο ντουλαπάκι του ταμπλό, που
περιέχει πληροφορίες για τις ασφάλειες και προδιαγραφές καθώς και μια σύνοψη
σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών. Μπορείτε να παραγγείλετε έντυπο εγχειρί-
διο κατόχου και σχετικό παράρτημα.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. ΕΠΙΜΉΚΗΣ ΚΟΝΣΌΛΑ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΚΆΘΙΣΜΑ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται όσα θα βρείτε στην επιμήκη κονσόλα στο πίσω κάθισμα, όπως η οθόνη
χειρισμού και τι μπορείτε να χειριστείτε μέσω αυτής, το ψυγείο, καθώς και πληροφορίες πώς μπορείτε να
απολαμβάνετε ζεστά και κρύα ροφήματα ή αναψυκτικά.

02. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ

Πληροφορίες πώς να ρυθμίσετε τα καθίσματα, καθώς και για τις υπόλοιπες λειτουργίες των καθισμάτων, μπο-
ρείτε να βρείτε εδώ.

03. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για το εσωτερικό του αυτοκινήτου και να έχετε μια συνοπτική παρουσίαση των
διάφορων αποθηκευτικών χώρων, για παράδειγμα.

04. ΕΙΔΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ

Επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε.

Όλα τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού/αξεσουάρ, που είναι γνωστά κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επισημαίνονται με έναν αστερίσκο: *.



ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Η οθόνη χειρισμού είναι τοποθετημένη στην επιμήκη κονσόλα ανάμεσα στα
πίσω καθίσματα και χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των λειτουργιών των
καθισμάτων, καθώς και για τη θέρμανση και ψύξη ροφημάτων και ποτών.

Ανέβασμα της οθόνης

– Πιέστε το επάνω μέρος της οθόνης. Η οθόνη ανασηκώνεται και ενεργο-
ποιείται αυτόματα.

Η φωτεινότητά της μειώνεται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Πατήστε στην οθόνη για να επανενεργοποιηθεί.

Κατέβασμα της οθόνης

Η οθόνη κατεβαίνει χειροκίνητα:

– Πιέστε το επάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε μέχρι η οθόνη να εισέλθει
εντελώς μέσα στην επιμήκη κονσόλα. Η οθόνη σβήνει όταν είναι κατεβα-
σμένη.
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ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ

Η οθόνη χειρισμού διαθέτει λειτουργία αφής και περιλαμβάνει διάφορες
προβολές. Πατήστε σε ένα κουμπί στην οθόνη, για να ενεργοποιήσετε ή να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια λειτουργία.

Κουμπιά στην αρχική προβολή

Θέρμανση του αριστερού και του δεξιού καθίσματος αντίστοιχα.

Ψύξη/θέρμανση της ποτηροθήκης.

Εξαερισμός του αριστερού και του δεξιού καθίσματος αντίστοιχα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙ-
ΣΜΑ.

Επιστροφή στην αρχική προβολή από άλλη προβολή

Η οθόνη χειρισμού επιστρέφει αυτόματα στην αρχική προβολή μετά από ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ρυθμίζετε το κάθισμα του συνοδηγού,
πατήστε στο Χ για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.
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ΨΥΓΕΊΟ

Υπάρχει ένα ψυγείο πίσω από το υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα, με χώρο
για δύο μπουκάλια και τα κρυστάλλινα ποτήρια που παρέχονται.

Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται πάνω από το κάλυμμα για να ανοίξει
το ψυγείο.

Στην εσωτερική πλευρά του ψυγείου υπάρχει ένα χειριστήριο για τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Η λειτουργία ψύξης είναι ενεργή, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουρ-
γία ή όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II.
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ΖΕΣΤΆ ΚΑΙ ΚΡΎΑ ΡΟΦΉΜΑΤΑ

Υπάρχουν δύο ποτηροθήκες μπροστά από το υποβραχιόνιο, καθώς και μια
θερμαινόμενη/ψυχόμενη υποδοχή π.χ. για ένα μπουκάλι ή ένα φλιτζάνι τσάι/
καφέ.

– Πιέστε το κάλυμμα για να ανοίξει η υποδοχή. Ο χειρισμός των λειτουρ-
γιών θέρμανσης και ψύξης γίνεται από την οθόνη χειρισμού. Οι μπλε
λυχνίες LED υποδεικνύουν ότι είναι ενεργή η λειτουργία ψύξης, ενώ οι
κόκκινες λυχνίες LED αποτελούν ένδειξη ότι είναι ενεργή η λειτουργία
θέρμανσης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης, όταν το
αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκε-
ται στη θέση II.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί στην οθόνη χειρισμού, για να
επιλέξετε εναλλάξ τις δύο λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Στο
κουμπί εμφανίζεται η θέση που έχει επιλεγεί.
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ΕΚΔΊΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ

Υπάρχουν δύο τραπεζάκια κάτω από το υποβραχιόνιο των πίσω καθισμάτων,
τα οποία μπορούν να εκδιπλωθούν πάνω από τα πίσω καθίσματα.

1. Ανοίξτε εντελώς το κάλυμμα του υποβραχιόνιου.

2. Τραβήξτε το τραπεζάκι προς τα πάνω για να βγει από το υποβραχιόνιο,
χρησιμοποιώντας τη δερμάτινη γλωττίδα, και γυρίστε το προς τα έξω
μέχρι να έρθει στην εντελώς κάθετη θέση.

3. Γυρίστε το τραπεζάκι προς τα κάτω, πάνω από το κάθισμα, και τραβήξτε
το προς το πλάι.

Επαναλάβετε τα βήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, για
να αναδιπλώσετε τα τραπεζάκια ξανά στη θέση τους.
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ΘΥΡΕΣ USB ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Θύρες USB: υπάρχουν δύο θύρες USB κάτω από το υποβραχιόνιο στο πίσω
κάθισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις θύρες π.χ. για τη φόρτιση
κινητών τηλεφώνων ή tablet. Στα στηρίγματα οθόνης* στην πίσω πλευρά των
μπροστινών προσκέφαλων υπάρχουν επίσης δύο θύρες USB. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε αυτές τις θύρες π.χ. για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων ή
tablet.

Η αναπαραγωγή (πολυ)μέσων στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μέσω των
θυρών USB δεν είναι εφικτή.

Ρευματοδότες: Υπάρχει ένας ρευματοδότης 12 V και ένας ρευματοδότης
230 V κάτω από το υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα.

230 V: ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα αξεσουάρ
που χρειάζονται τροφοδοσία 230 V, όπως φορτιστή ή φορητό υπολογιστή
(μέγιστη απόδοση ισχύος 150 W).

– Συνδέστε το φις του αξεσουάρ. Αποσυνδέστε το αξεσουάρ, αποσυνδέο-
ντας το φις.

12 V: ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα αξεσουάρ που
χρειάζονται τροφοδοσία 12 V, όπως music player ή κινητό τηλέφωνο (μέγι-
στη απόδοση ισχύος 120 W).

– Αφαιρέστε τον αναπτήρα από τον ρευματοδότη και συνδέστε το φις του
αξεσουάρ. Αποσυνδέστε το φις του αξεσουάρ και επανατοποθετήστε τον
αναπτήρα όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον τον ρευματοδότη.

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον
στη θέση I του διακόπτη ανάφλεξης για να παρέχουν ρεύμα οι θύρες USB
και οι ρευματοδότες.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου μπορούν να ρυθμιστούν από τα χειρι-
στήρια που βρίσκονται στο πλάι των καθισμάτων.

Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος, πιέστε το χειρι-
στήριο προς τα εμπρός/πίσω.

Για να ρυθμιστεί το κάθισμα ψηλότερα/χαμηλότερα, πιέστε το πίσω
τμήμα του χειριστηρίου προς τα πάνω/κάτω. Για να μετακινηθεί το κάθι-
σμα προς τα εμπρός/πίσω, πιέστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.

Για να ρυθμιστεί το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος ψηλό-
τερα/χαμηλότερα, πιέστε το μπροστινό τμήμα του χειριστηρίου προς τα
πάνω/κάτω.

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα μασάζ, την πλευρική στήριξη, τον μηχανι-
σμό στήριξης οσφυϊκής χώρας και την προέκταση της έδρας του καθί-
σματος είναι συνδεδεμένες με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Μπορείτε να κάνετε μόνο μία ρύθμιση (εμπρός/πίσω/επάνω/κάτω) κάθε
φορά. Η ρύθμιση του καθίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ το αυτοκί-
νητο βρίσκεται σε λειτουργία και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
αφότου ξεκλειδωθούν οι πόρτες και σβήσει ο κινητήρας. Η ρύθμιση μπορεί
επίσης να πραγματοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο του
κινητήρα.

Τα καθίσματα διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπερβολική καταπόνηση,
που ενεργοποιείται αν η κίνηση του καθίσματος μπλοκαριστεί από κάποιο
αντικείμενο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το εμπόδιο και στη συνέχεια
ρυθμίστε ξανά το κάθισμα.

Για να επιλέξετε τη θέση ύπνου/άνεσης, μπορεί να χρειαστεί να μετακινή-
σετε πρώτα το κάθισμα ελαφρώς μπροστά.
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας,
την πλευρική στήριξη στην πλάτη του καθίσματος, το μήκος της έδρας του
καθίσματος και το σύστημα μασάζ, χρησιμοποιήστε το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών στο πλάι του καθίσματος. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται
με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζονται στην οθόνη χειρισμού.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μόνο ενός καθίσματος κάθε φορά.

1. Ανεβάστε την οθόνη χειρισμού.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση καθίσματος, περιστρέψτε ή πατήστε το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η προ-
βολή ρυθμίσεων καθίσματος ανοίγει στην οθόνη χειρισμού.

3. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στην οθόνη χειρισμού, πατώντας με το
δάχτυλό σας στην οθόνη ή περιστρέφοντας το κουμπί πολλαπλών λει-
τουργιών πάνω/κάτω.

4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέστε το χειριστήριο προς την κατεύθυνση
που θέλετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣΑΖ

Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμο-
ποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιή-
σετε τη λειτουργία μασάζ. Η λειτουργία μασάζ δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί, όταν το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Για το σύστημα μασάζ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές ρύθμισης:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:

Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί η λειτουργία μασάζ.

Πρόγραμμα 1-5:

Υπάρχουν πέντε προεπιλεγμένα προγράμματα μασάζ. Επιλέξτε
μεταξύ 1 (Κυματ), 2 (Βηματ), 3 (Μικτό), 4 (Οσφυϊκ) και 5 (Ώμοι).

Ένταση:

Επιλέξτε μεταξύ χαμηλής, κανονικής και υψηλής.

Ταχύτητα:

Επιλέξτε μεταξύ αργής, κανονικής και γρήγορης.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
πλευρικής στήριξης στην πλάτη του καθίσματος.

• Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος στο κουμπί πολ-
λαπλών λειτουργιών για να φουσκώσει το πλευρικό στήριγμα.

• Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να ξεφουσκώσει το
πλευρικό στήριγμα.

Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας

Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας.

• Πιέστε το κουμπί καθίσματος προς τα πάνω/κάτω στο κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών, για να μετακινηθεί ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας
πάνω/κάτω.

• Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να αυξηθεί η
στήριξη της οσφυϊκής χώρας.

• Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος για να μειωθεί η στή-
ριξη της οσφυϊκής χώρας.

Προέκταση της έδρας του καθίσματος

Πατήστε στο κουμπί της οθόνης ή επιλέξτε τη λειτουργία με το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
του μήκους έδρας του καθίσματος.

• Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού καθίσματος στο κουμπί πολ-
λαπλών λειτουργιών για να προεκτείνετε την έδρα του καθίσματος.

• Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού καθίσματος, για να συμπτυχθεί η
έδρα του καθίσματος.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα του συνοδηγού εμπρός-πίσω αλλά και
την κλίση της πλάτης από το πίσω κάθισμα. Χρησιμοποιήστε την οθόνη χειρι-
σμού, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του καθίσματος συνοδηγού.

1. Πατήστε στο κουμπί στην οθόνη.

2. Ανοίγει μια νέα προβολή, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε το
κάθισμα εμπρός-πίσω και να αλλάξετε την κλίση της πλάτης
του καθίσματος.

3. Πατήστε στο Χ για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης της καθίσματος

• Πατήστε στο επάνω αριστερό βέλος, για να αναδιπλωθεί η πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός.

• Πατήστε στο επάνω δεξί βέλος, για να μετακινηθεί η πλάτη του καθίσμα-
τος προς τα πίσω.

Ρύθμιση εμπρός-πίσω

• Πατήστε στο κάτω αριστερό βέλος, για να μετακινηθεί το κάθισμα προς
τα εμπρός.

• Πατήστε στο κάτω δεξί βέλος, για να μετακινηθεί το κάθισμα προς τα
πίσω.
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ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΑ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση όταν επικρα-
τούν χαμηλές θερμοκρασίες. Ο χειρισμός του συστήματος θέρμανσης των
καθισμάτων γίνεται από την οθόνη χειρισμού.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το αριστερό ή το δεξί κάθι-
σμα για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων: απενεργο-
ποίηση, υψηλό, μεσαίο και χαμηλό. Στο κουμπί εμφανίζεται το επί-
πεδο που έχει οριστεί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αερισμό των καθισμάτων, για
παράδειγμα, για να στεγνώσετε νωπά ρούχα. Ο χειρισμός του συστήματος
αερισμού των καθισμάτων γίνεται από την οθόνη χειρισμού.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για το αριστερό ή το δεξί κάθι-
σμα, για να μετακινηθείτε εναλλάξ ανάμεσα στα τρία επίπεδα έντα-
σης: υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Στο κουμπί εμφανίζεται η θέση
που έχει επιλεγεί.
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ΣΗΜΕΊΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΆ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ

Το αυτοκίνητο διαθέτει σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στην πίσω

σειρά καθισμάτων, . Τα επάνω σημεία στερέωσης προορίζονται κυρίως
για χρήση με παιδικά καθίσματα στραμμένα προς τα εμπρός.

– Σύρετε εμπρός το κάθισμα και γείρετε την πλάτη του καθίσματος προς τα
εμπρός, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σημείο στερέωσης.

> Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες στερέωσης του κατασκευαστή για τη
σωστή συναρμολόγηση.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ

Στο πίσω μέρος των μπροστινών προσκέφαλων υπάρχουν υποδοχές για
τα τραπεζάκια*.

Υπάρχουν σταχτοδοχεία στα πλαϊνά των θυρών.

Υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος κάτω από το υποβραχιόνιο ανά-
μεσα στα καθίσματα.

Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι στα πλαϊνά των θυρών.

Στο πίσω μέρος της πλάτης των μπροστινών καθισμάτων υπάρχουν
θήκες αποθήκευσης.

Υπάρχουν θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά της επιμήκους κονσόλας.

Στην μπροστινή πλευρά της έδρας του καθίσματος υπάρχει μια μικρή
θήκη.
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ΛΑΒΉ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια φωτιζόμενη λαβή στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας χώρου αποσκευών. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ανοίξει η
πόρτα του χώρου αποσκευών από μέσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

– Τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω για να ανοίξει η πόρτα του χώρου απο-
σκευών.

Μετά τη χρήση, πρέπει να πιέστε τη λαβή πάλι στην αρχική της θέση χειρο-
κίνητα.
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ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΆΜΠΛΕΤ*

Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού υπάρχει μια βάση για τάμ-
πλετ στο πίσω μέρος του προσκέφαλου καθενός από τα μπροστινά καθί-
σματα. Επικοινωνήστε με έναν διανομέα Volvo για πληροφορίες σχετικά με
τα τάμπλετ, που υποστηρίζονται.

Για να τοποθετήσετε το tablet στη βάση

1. Σύρετε το tablet κόντρα στο ελατηριωτό στοιχείο στην αριστερή πλευρά
της βάσης.

2. Γυρίστε το tablet προς τα μέσα, προς τη βάση, και αφήστε το να κουμπώ-
σει προς τα πίσω, κάτω από το πλαίσιο.

3. Πιέστε τη βάση προς τα κάτω στο στήριγμα, μέχρι να ασφαλίσει με ένα
κλικ.

Για να αποσπάσετε τη βάση από το στήριγμά της

Πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε τη βάση για το tablet, όταν πρόκειται να ρυθμί-
σετε το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος πέρα από τη συνήθη θέση ρύθ-
μισης.

1. Πιέστε τη βάση προς τα κάτω στο στήριγμα  και ταυτόχρονα πατήστε

το κουμπί στο προσκέφαλο .

2. Τραβήξτε τη βάση από το στήριγμά της.
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ΕΙΔΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ

Το εγχειρίδιο κατόχου και τα υπόλοιπα εγχειρί-
δια περιέχουν οδηγίες ασφαλείας και όλες τις
επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και
ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να
διαβάσετε. Ορισμένες λειτουργίες ισχύουν μόνο
σε ορισμένες αγορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΖΕΣΤΆ ΚΑΙ ΚΡΎΑ ΡΟΦΉΜΑΤΑ
Αποθηκεύστε τυχόν μπουκάλια, θερμός, ποτήρια
και φλιτζάνια στις θήκες ή στο ψυγείο ενώ οδη-
γείτε.

ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΑ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
Ο διακόπτης για τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους που
δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη
θερμοκρασία λόγω υπαισθησίας ή που γενικά
δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστή-
ρια. Ο λόγος είναι η πρόληψη εγκαυμάτων.

ΣΗΜΕΊΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΆ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
Πρέπει πάντοτε να περνάτε τους πάνω ιμάντες
του παιδικού καθίσματος μέσα από το άνοιγμα
στο στέλεχος του προσκέφαλου πριν τους
τεντώσετε στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν
είναι εφικτό, ακολουθήστε τις συστάσεις του
κατασκευαστή του καθίσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ
Φυλάσσετε αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα,
φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια για τα
αξεσουάρ, κ.λπ. στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Διαφορε-
τικά, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στους
επιβαίνοντες σε περίπτωση απότομου φρεναρί-
σματος ή σύγκρουσης.

ΛΑΒΉ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνές πόρτες και η πόρτα
του χώρου αποσκευών είναι κλειστές και τοπο-
θετείτε τα κλειδιά μακριά από παιδιά. Τα παιδιά
χωρίς επίβλεψη μπορεί να κλειδωθούν μέσα στο
αυτοκίνητο και διατρέχουν κίνδυνο τραυματι-

σμού. Τις ζεστές ημέρες, η θερμοκρασία μέσα
στο αυτοκίνητο μπορεί να αυξηθεί γρήγορα και η
έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. Τα
μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην
οθόνη, διότι μπορεί να γδαρθεί.

ΕΚΔΊΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ
Το τραπεζάκι μπορεί να φέρει μέγιστο φορτίο 10
kg. Αν στο τραπεζάκι τοποθετηθεί υπερβολικό
βάρος, ο βραχίονας στήριξής του θα χαλαρώσει,
για να προστατευθεί το πόδι στο τραπεζάκι. Για
την επαναφορά του τραπεζιού ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες:

1.Δώστε ελαφρά κλίση στην επιφάνεια του τρα-
πεζιού προς τα κάτω από την οριζόντια θέση
και κρατήστε το σε αυτήν τη θέση.

2.Ασφαλίστε τον μεταλλικό πείρο στο άκρο του
βραχίονα στήριξης μέσα στις σχισμές στη
ράγα κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού.
Ταυτόχρονα διπλώστε στο πλάι τον μαύρο
πλαστικό πείρο όσο το δυνατό πιο έξω στον
βραχίονα στήριξης.

3.Όταν ο μεταλλικός πείρος είναι μέσα στη σχι-
σμή του, δώστε κλίση στην επιφάνεια του τρα-
πεζιού προς τα πάνω, ώστε το εξάρτημα στε-
ρέωσης για τον βραχίονα στήριξης να κου-
μπώσει στη ράγα. Κατόπιν δώστε κλίση στην
επιφάνεια του τραπεζιού προς τα κάτω ξανά.

Το εξάρτημα στερέωσης της επιφάνειας του
τραπεζιού μπορεί τώρα να σύρεται μέσα στη
ράγα κάτω από το τραπέζι και ο βραχίονας στή-
ριξης είναι έτσι ασφαλής ξανά.

ΘΥΡΕΣ USB ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Ασφάλειες

Αντικαθιστάτε πάντοτε μια καμένη ασφάλεια με
καινούργια ασφάλεια ίδιου χρώματος και ίδιου
αμπεράζ. Ποτέ μην τοποθετείτε μια ασφάλεια με
αμπεράζ μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφε-
ται στον πίνακα στο εγχειρίδιο κατόχου. Αν
κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα δεν λειτουργεί, αυτό
μπορεί να οφείλεται σε κάποια ασφάλεια που

έχει καεί λόγω προσωρινής υπερφόρτωσης. Για
πληροφορίες σχετικά με τις ασφάλειες, ανα-
τρέξτε στο κανονικό εγχειρίδιο κατόχου του
αυτοκινήτου.

Απόδοση ισχύος

Ο ρευματοδότης 12 V έχει μέγιστη απόδοση
ισχύος 120 W, ενώ ο ρευματοδότης 230 V 150
W.

ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΑ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
Ο αερισμός καθισμάτων δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία αν η θερμοκρασία στο χώρο επιβα-
τών είναι πολύ χαμηλή. Αυτό συμβαίνει για να
μην παγώσει ο επιβάτης που κάθεται στο κάθι-
σμα.

ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΆΜΠΛΕΤ
Το tablet πρέπει να έχει προστατευτική πλαστική
μεμβράνη στην οθόνη, όταν το τοποθετείτε στη
βάση για tablet. Αυτό είναι απαραίτητο για να
αποφευχθούν τυχόν θραύσματα γυαλιού σε
περίπτωση σύγκρουσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΨΥΓΕΊΟ
Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα στο
ψυγείο, προκειμένου το ψυγείο να λειτουργεί
σωστά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αφήσετε
τουλάχιστον 5 cm ελεύθερου χώρου στο σημείο
εισαγωγής αέρα του ψυγείου στον χώρο απο-
σκευών.

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση
θερμοκρασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία περι-
βάλλοντος. Η μέγιστη θέση συνιστάται για τη
γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας.

Λόγω αρνητικής θερμοκρασίας στο κάτω μέρος
του ψυγείου για γρηγορότερη ψύξη, μπορεί να
σχηματιστούν συμπυκνώματα τα οποία ορισμέ-
νες φορές χρειάζεται να σκουπίσετε. Για το
καλύτερο δυνατό στέγνωμα/καθαρισμό, πρέπει
να αφαιρέσετε τη διαφανή μπουκαλοθήκη.

ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΑ/ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΑ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
Ο αερισμός των καθισμάτων πρέπει να χρησιμο-
ποιείται με προσοχή από άτομα με ευαισθησία
στα ρεύματα αέρα. Για χρήση μεγάλης διάρ-
κειας, συνιστάται χαμηλή ένταση.
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