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VÄLKOMMEN!

Στον οδηγό Quick Guide, τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από έναν αστερίσκο *.

Η κεντρική 
οθόνη του 
αυτοκινήτου

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη 
του αυτοκινήτου και είναι προσβάσιμο από την πάνω 
προβολή.

Εφαρμογή 
για κινητά 
τηλέφωνα

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (Volvo 
Manual) για smartphone και tablet. Η εφαρμογή περιέχει 
επίσης επεξηγηματικά βίντεο για επιλεγμένες λειτουργίες.

Ιστοσελίδα 
υποστήριξης 
Volvo

Στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo (support.volvocars.
com), υπάρχουν εγχειρίδια και βίντεο με οδηγίες, καθώς 
επίσης και πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια για το 
Volvo σας και την κατοχή του αυτοκινήτου σας.

Έντυπες 
πληροφορίες

Στο ντουλαπάκι συνοδηγού υπάρχει ένα έντυπο συμπληρω-
ματικό του εγχειριδίου κατόχου, που περιέχει πληροφορίες 
για τις ασφάλειες και προδιαγραφές, καθώς και μια 
σύνοψη σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών. Το 
έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και το σχετικό συμπληρωματικό 
έντυπο μπορούν να παραγγελθούν.

Σε αυτόν τον οδηγό Quick Guide περιγράφεται μια σειρά από τις λειτουργίες που υπάρχουν στο Volvo σας. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τον κάτοχο 
είναι διαθέσιμες στο αυτοκίνητο, στην εφαρμογή και στο διαδίκτυο.



01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να μάθετε ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που υπάρχουν στο 
Volvo σας. Μπορείτε να διαβάσετε, μεταξύ άλλων, για το τηλεχειριστήριο-κλειδί, τις τρεις οθόνες του αυτοκινήτου καθώς 
και πώς να θέτετε σε λειτουργία και να σβήνετε τον κινητήρα. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πώς να χειρίζεστε και να 
ρυθμίζετε τα καθίσματα και το σύστημα κλιματισμού.

02. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα οδήγησης, τη λειτουργία Start/Stop και τις διαφορετικές λειτουργίες 
υποστήριξης οδηγού στο αυτοκίνητο όπως το Cruise control, το Park Assist Pilot (PAP)*, το Blind Spot Information (BLIS)* 
και το City Safety.

03. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες πώς να χειρίζεστε τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες και πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολο-
γιστή ταξιδίου και τη λειτουργία φωνητικών εντολών.

04. ΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Από το Volvo σας μπορείτε να συνδέεστε με τον έξω κόσμο και να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες, στο σύστημα ψυχα-
γωγίας και σε υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες πώς να συνδέετε ένα τηλέφωνο στο Volvo 
σας, να συνδέεστε στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές.

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



Με ένα πάτημα, κλειδώνουν οι πόρτες και η πόρτα του 
χώρου αποσκευών και οπλίζει ο συναγερμός1. Με ένα 
παρατεταμένο πάτημα, κλείνει ταυτόχρονα η πανοραμική 
οροφή* και όλα τα παράθυρα.

Με ένα πάτημα, ξεκλειδώνουν οι πόρτες και η πόρτα του 
χώρου αποσκευών και αφοπλίζεται ο συναγερμός. Με 
ένα παρατεταμένο πάτημα, ανοίγουν όλα τα παράθυρα 
ταυτόχρονα.

Με ένα πάτημα, ξεκλειδώνει η πόρτα του χώρου αποσκευ-
ών και αφοπλίζεται ο συναγερμός μόνο για την πόρτα του 
χώρου αποσκευών. Με ένα παρατεταμένο πάτημα, ανοίγει 
ή κλείνει η ηλεκτροκίνητη* πόρτα χώρου αποσκευών.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ

1 Προαιρετικός εξοπλισμός σε ορισμένες αγορές.

Η λειτουργία πανικού χρησιμοποιείται σε κατάσταση 
ανάγκης για να τραβήξει την προσοχή. Με ένα παρατε-
ταμένο πάτημα επί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ή με ένα 
διπλό πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων, ανάβουν τα φλας 
και ηχεί η κόρνα. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά από 3 λεπτά περίπου ή πατώντας το ίδιο κουμπί όταν 
η λειτουργία έχει μείνει ενεργοποιημένη τουλάχιστον επί 
5 δευτερόλεπτα.
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ/
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ KEYLESS*
Χρειάζεται απλώς να έχετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας σε 
μια τσέπη, για παράδειγμα, για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσε-
τε το αυτοκίνητο. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται 
σε ημικυκλική περιοχή ακτίνας περίπου 1,5 μέτρου από τις δύο 
μακριές πλευρές του αυτοκινήτου και περίπου 1 μέτρου από την 
πόρτα του χώρου αποσκευών (βλ. εικόνα).

Ξεκλείδωμα και αφόπλιση του συναγερμού

1. Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας ή πιέστε στο λαστιχένιο πλαίσιο 
αφής κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών για να 
ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο. Το ξεκλείδωμα έχει ολοκληρωθεί 
όταν τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήσουν δύο φορές και η 
ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο παρμπρίζ σβήσει.

2. Ανοίξτε μια πόρτα ή την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Κλείδωμα και όπλιση του συναγερμού

1. Κλείστε όλες τις πόρτες. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του 
χώρου αποσκευών κατά το κλείδωμα από τη λαβή πλαϊνής 
πόρτας.

2. Αγγίξτε την επιφάνεια, που επισημαίνεται, προς τα πίσω στην 
εξωτερική πλευρά της λαβής μιας εξωτερικής πόρτας ή 
πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο κάτω άκρο της πόρτας 
χώρου αποσκευών πριν την κλείσετε. Το κλείδωμα έχει ολοκλη-
ρωθεί όταν τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήσουν μία φορά 
και η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο παρμπρίζ αρχίσει να 
αναβοσβήνει.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ* 
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος, πιέστε το 
χειριστήριο εμπρός/πίσω.

Για να ανεβάσετε/κατεβάσετε το κάθισμα, πιέστε το πίσω τμήμα 
του χειριστηρίου πάνω/κάτω. Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς 
τα εμπρός/πίσω, πατήστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.

Για να ανεβάσετε/κατεβάσετε το μπροστινό άκρο της έδρας του 
καθίσματος, πιέστε το μπροστινό τμήμα του χειριστηρίου πάνω/
κάτω.

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα μασάζ*, τα πλευρικά στηρίγματα* 
του καθίσματος, τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας* και την 
προέκταση της έδρας του καθίσματος είναι συνδεδεμένες με το 
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών*.
1. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις καθίσματος, περιστρέψτε 

το χειριστήριο πάνω/κάτω. Η προβολή ρυθμίσεων καθίσματος 
ανοίγει στην κεντρική οθόνη.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στην κεντρική οθόνη περι-
στρέφοντας το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών προς τα 
πάνω/κάτω.

3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί πολλαπλών 
λειτουργιών προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω.

Μπορείτε να επιλέξετε επίσης ορισμένες ρυθμίσεις πατώντας 
απευθείας στην κεντρική οθόνη.

Για να αλλάξετε την στήριξη οσφυϊκής χώρας, πατήστε το κουμπί 
προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω.
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Τα κουμπιά για τη λειτουργία μνήμης βρίσκονται είτε στη μία είτε 
και στις δύο μπροστινές πόρτες.

Αποθήκευση ρύθμισης

1. Ρυθμίστε το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την 
προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στη θέση 
που θέλετε.

2. Πατήστε το κουμπί M και αφήστε το για να αποθηκευτούν οι 
ρυθμίσεις. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.

3. Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί μνήμης 1, 2 
ή 3. Όταν η θέση αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, 
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί 
M σβήνει.

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

Με την πόρτα ανοικτή: Πατήστε ένα από τα κουμπιά μνήμης και 
αφήστε το.
Με την πόρτα κλειστή: Κρατήστε ένα από τα κουμπιά μνήμης 
πατημένο μέχρι το κάθισμα να φτάσει στην αποθηκευμένη θέση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ* ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 01



Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων με τα προσκέφαλα δεν 
έρχονται σε επαφή με την πλάτη του μπροστινού καθίσματος όταν 
αναδιπλώνονται. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε το μπρο-
στινό και το πίσω κάθισμα για να αναδιπλώσετε τις πλάτες των 
καθισμάτων.

Μεσαίο κάθισμα δεύτερης σειράς καθισμάτων

1. Κατεβάστε το προσκέφαλο χειροκίνητα πατώντας το κεντρικό 
κουμπί που βρίσκεται ανάμεσα στην πλάτη του καθίσματος και 
το προσκέφαλο. Ταυτόχρονα, πιέστε το προσκέφαλο προς τα 
κάτω.

2. Τραβήξτε τη ζώνη στο μεσαίο κάθισμα προς τα πάνω/εμπρός 
κατά την αναδίπλωση.

Ακριανά καθίσματα δεύτερης σειράς καθισμάτων

 – Τραβήξτε τη λαβή στο πλάι των ακριανών καθισμάτων προς 
τα πάνω κατά την αναδίπλωση. Το προσκέφαλο χαμηλώνει 
αυτόματα.

Τρίτη σειρά καθισμάτων*

 – Τραβήξτε τη λαβή στο πάνω μέρος της πλάτης του καθίσματος 
προς τα πάνω/εμπρός. Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος 
προς τα εμπρός. Το προσκέφαλο χαμηλώνει αυτόματα.

Πρέπει να τραβήξετε τη ζώνη/λαβή προς τα πάνω ενώ ανεβάζετε 
τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Ανεβάστε τις πλάτες των καθισμά-
των μέχρι να ασφαλίσουν. Τα προσκέφαλα ανεβαίνουν χειροκίνητα.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
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ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ*
1. Στα ακριανά καθίσματα της δεύτερης σειράς καθισμάτων, 

τραβήξτε τη λαβή στο επάνω μέρος της πλάτης προς τα πάνω/
εμπρός.

2. Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός και 
σύρετε ολόκληρο το κάθισμα μπροστά.

Ανεβάστε το κάθισμα στην όρθια θέση, αφού πρώτα το σύρετε 
προς τα πίσω και ανεβάσετε την πλάτη του καθίσματος μέχρι να 
ασφαλίσει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο το ύψος του τιμονιού όσο και την 
απόστασή του από τον οδηγό.
1. Πιέστε τον μοχλό, που βρίσκεται κάτω από το τιμόνι, προς τα 

κάτω για να απασφαλίσει το τιμόνι.

2. Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση που θέλετε.
3. Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω για να ασφαλίσει το τιμόνι στη 

θέση του.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση 
καθώς η βασική έκδοση του αυτοκινήτου διαθέτει εκκίνηση Keyless 
(Passive Start). Φυλάσσετε το κλειδί στο μπροστινό μέρος του 
χώρου επιβατών κατά την εκκίνηση Keyless. Με το προαιρετικό 
κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless (Passive Entry*), αρκεί το κλειδί να 
βρίσκεται σε κάποιο σημείο μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορέσει ο 
κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία.

Εκκίνηση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P 
ή N.

2. Πατήστε το πεντάλ φρένων.
3. Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση START και αφήστε 

τον. Ο διακόπτης ανάφλεξης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική 
του θέση.

Σβήσιμο

1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P.
2. Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση STOP και αφήστε 

τον. Ο διακόπτης ανάφλεξης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική 
του θέση.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

Ενεργοποίηση του χειρόφρενου

 – Τραβήξτε τον διακόπτη του χειρόφρενου στην επιμήκη 
κονσόλα προς τα πάνω. Στην οθόνη του οδηγού ανάβει 
μια λυχνία όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο. 
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Χειροκίνητη απενεργοποίηση

1. Πατήστε το πεντάλ φρένων.
2. Πιέστε τον διακόπτη του χειρόφρενου προς τα κάτω.

Αυτόματη απενεργοποίηση

1. Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας και θέστε σε λειτουργία 
τον κινητήρα.

2. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D ή R 
και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Αυτόματη πέδηση σε 
στάση" (Αυτόματη συγκράτηση), ο οδηγός μπορεί να 
αφήσει το πεντάλ φρένων ενώ η πέδηση εξακολουθεί να 
επενεργεί όταν το αυτοκίνητο σταματήσει π.χ. σε φανάρι. 
Όταν ο οδηγός πατήσει ξανά το πεντάλ γκαζιού, τα φρένα 
απενεργοποιούνται.
 – Πατήστε το κουμπί στην επιμήκη κονσόλα για να ενερ-

γοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

Πριν σβήσετε τον κινητήρα: Απενεργοποιήστε την Αυτόματη 
συγκράτηση και την "Αυτόματη ενεργοποίηση του χειρόφρενου" 
(στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης επιλέξτε Ρυθμίσεις > 
My Car > Ηλεκτρικό χειρόφρενο > Αυτόματη ενεργοποίηση 
του χειρόφρενου). Στη συνέχεια επιλέξτε τη σχέση N.  
Γυρίστε το κουμπί Start στη θέση STOP επί 4 δευτερόλεπτα 
τουλάχιστον για να σβήσει ο κινητήρας.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Οθόνη οδηγού
Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται 
πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την 
οδήγηση. Η οθόνη περιλαμβάνει δείκτες, 
ενδεικτικές λυχνίες και προειδοποιητικές 
λυχνίες. Η οθόνη του οδηγού διατίθεται 
σε δύο εκδόσεις, 12 και 8 ιντσών. Οθόνη 
12 ιντσών: αριστερά εμφανίζεται, μεταξύ 
άλλων, το ταχύμετρο και ο χιλιομετρητής. 
Στο κέντρο υπάρχει η δυνατότητα εμφάνι-
σης του ρολογιού, του media player και του 
χάρτη πλοήγησης*, μεταξύ άλλων. Δεξιά 
εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, το στροφόμε-
τρο, το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης 
και το μενού εφαρμογών που ενεργοποιεί-
ται από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού. 
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά θέματα 
για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης 
του οδηγού.

Κεντρική οθόνη
Ο χειρισμός πολλών από τις κύριες 
λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγμα-
τοποιείται από την κεντρική οθόνη. Για 
παράδειγμα, ο χειρισμός του συστήματος 
κλιματισμού, του συστήματος (πολυ)μέσων 
και των ενημερώσεων του συστήματος 
πραγματοποιείται από εδώ.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ 
(Head-Up display)*
Η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ 
(Head-Up display) λειτουργεί επικουρικά 
με την οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου 
και προβάλλει πληροφορίες πάνω στο 
παρμπρίζ. Σε αυτές τις πληροφορίες 
συμπεριλαμβάνονται π.χ. πληροφορίες 
οδικής σήμανσης, πληροφορίες για την 
ταχύτητα και την πλοήγηση* ή εισερχό-
μενες τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε τις επιλογές για την οθόνη, τη 
φωτεινότητα και το ύψος της Προβολής 
ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) 
από την κεντρική οθόνη. Η προβολή ενδεί-
ξεων στο παρμπρίζ ενεργοποιείται από την 
κεντρική οθόνη.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Προβολή λειτουργιών
Σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά2 
κατά πλάτος της οθόνης για πρόσβαση 
στην προβολή. Από εδώ μπορείτε να 
ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε διαφο-
ρετικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, 
π.χ. Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ 
(Head-Up display). Ενεργοποιούνται/
απενεργοποιούνται πατώντας μία φορά. 
Ορισμένες λειτουργίες ανοίγουν σε ένα 
ξεχωριστό παράθυρο.
Για να επιστρέψετε στη δομή του μενού, 
πατήστε το φυσικό κουμπί αρχικής προβο-
λής κάτω από την οθόνη.

Προβολή εφαρμογών
Σαρώστε από δεξιά προς τα αριστερά2 
κατά πλάτος της οθόνης για πρόσβαση 
στην προβολή με τις διάφορες εφαρμογές 
του αυτοκινήτου, π.χ. Ραδιόφωνο FM και 
CD*. Πατήστε σε μια εφαρμογή για να 
ανοίξει.
Πατήστε το φυσικό κουμπί αρχικής 
προβολής κάτω από την οθόνη για να 
επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Αρχική προβολή
Η αρχική προβολή εμφανίζεται όταν 
εμφανίζεται η οθόνη, από την οποία 
μπορείτε να φτάσετε στις επιμέρους 
προβολές Πλοήγηση, Μέσα ενημέρωσης, 
Τηλέφωνο και στην πρόσθετη επιμέρους 
προβολή.
Η εφαρμογή/λειτουργία που επιλέγετε 
από την προβολή εφαρμογών/λειτουρ-
γιών αρχίζει στην αντίστοιχη επιμέρους 
προβολή της αρχικής προβολής. Π.χ. Το 
Ραδιόφωνο FM αρχίζει στην επιμέρους 
προβολή Μέσα ενημέρωσης.
Πατήστε σε μια επιμέρους προβολή για να 
αναπτυχθεί. Στην ανεπτυγμένη λειτουρ-
γία, οι επιμέρους προβολές δείχνουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία/εφαρμογή.

2 Ισχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτο-
κίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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Γραμμή κλιματισμού

Η γραμμή κλιματισμού είναι πάντοτε ορατή στο κάτω μέρος της 
οθόνης. Εκεί μπορείτε να κάνετε απευθείας τις πιο κοινές ρυθμί-
σεις κλιματισμού, όπως οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας, θέρμανσης 
καθισμάτων και ταχύτητας ανεμιστήρα. Πατήστε στο  στο κάτω 
μέρος της οθόνης για να ανοίξει η προβολή κλιματισμού με περισ-
σότερες επιλογές ρύθμισης.

Γραμμή κατάστασης

Οι λειτουργίες στο αυτοκίνητο εμφανίζονται στη γραμμή κατά-
στασης, στο επάνω μέρος της οθόνης. Αριστερά εμφανίζονται 
πληροφορίες για το δίκτυο/τη σύνδεση, ενώ οι πληροφορίες 
σχετικά με τα πολυμέσα, η ώρα και η ένδειξη των λειτουργιών που 
εκτελούνται στο παρασκήνιο εμφανίζονται στα δεξιά.

Πάνω προβολή

Υπάρχει μια καρτέλα στο κέντρο της γραμμής κατάστασης, στο 
επάνω μέρος της οθόνης, για πρόσβαση στην επάνω προβολή. 
Για να εμφανιστεί, πατήστε στην καρτέλα ή σαρώστε από πάνω 
προς τα κάτω κατά πλάτος της οθόνης. Μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις Ρυθμίσεις, το Εγχειρίδιο κατόχου και τα αποθη-
κευμένα μηνύματα του αυτοκινήτου από την επάνω προβολή.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού για τον 
μπροστινό και τον πίσω χώρο επιβατών πραγματοποιείται από την 
κεντρική οθόνη, από τα φυσικά κουμπιά στην κεντρική κονσόλα και τα 
χειριστήρια κλιματισμού* στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας. 
Μπορείτε να χειριστείτε ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος 
κλιματισμού και με φωνητικό χειρισμό. Ορισμένες πληροφορίες για 
τον κλιματισμό είναι πάντοτε ορατές στο κάτω μέρος της οθόνης στη 
γραμμή κλιματισμού. Μπορείτε να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις απευθεί-
ας στη γραμμή κλιματισμού.

Το κουμπί που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην 
προβολή κλιματισμού εμφανίζεται στη μέση στο κάτω 
μέρος της οθόνης. Το γραφικό σύμβολο στο κουμπί δείχνει 
τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις κλιματισμού. Για να ανοίξει 
η προβολή κλιματισμού, πατήστε το κουμπί και θα εμφανι-
στεί η προβολή που φαίνεται στην εικόνα.

Πατήστε το AUTO στην προβολή κλιματισμού για να 
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη ρύθμιση της 
ανακυκλοφορίας αέρα, του κλιματισμού και της κατανομής 
αέρα.
Χειριστήριο θερμοκρασίας για την πλευρά του οδηγού 
και του συνοδηγού. Πατήστε στο εικονίδιο θερμοκρασίας 
αριστερής ή δεξιάς πλευράς και επιλέξτε τη θερμοκρασία 
που θέλετε. Τα χειριστήρια εμφανίζονται πάντοτε στο κάτω 
μέρος της οθόνης και μπορείτε να τα ρυθμίσετε ακόμη κι 
όταν η προβολή κλιματισμού δεν είναι ανοικτή.
Για να συγχρονίσετε τη θερμοκρασία όλων των ζωνών με 
τη θερμοκρασία της πλευράς του οδηγού - πατήστε στο 
εικονίδιο της θερμοκρασίας στην πλευρά του οδηγού και 
στον Συγχρονισμός θερμοκρασίας.

Χειριστήρια για το θερμαινόμενο* και αεριζόμενο* κάθισμα 
οδηγού και συνοδηγού, καθώς και για το θερμαινόμενο 
τιμόνι*. Πατήστε στο εικονίδιο για το κάθισμα ή το τιμόνι 
στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για να εμφανιστεί το 
χειριστήριο για το κάθισμα ή το τιμόνι. Πατήστε επανειλημ-
μένα στο αντίστοιχο εικονίδιο για να επιλέξετε τη θέση που 
θέλετε.
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ IAQS*
Το σύστημα ποιότητας αέρα IAQS αποτελεί μέρος του πακέτου 
εξοπλισμού Clean Zone Interior Package* και είναι ένα πλήρως 
αυτόματο σύστημα που καθαρίζει τον αέρα στον χώρο επιβατών 
από ρυπογόνες ουσίες όπως σωματίδια, υδρογονάνθρακες, οξείδια 
του αζώτου και επιφανειακό όζον.
1. Πατήστε στις Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική 

οθόνη.
2. Πατήστε στον Κλιματισμός.
3. Επιλέξτε Αισθητήρας ποιότητας αέρα για να ενεργοποιηθεί/

απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ποιότητας αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Η κεντρική οθόνη τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίγει η 
πόρτα του οδηγού. Απενεργοποιείτε την οθόνη όταν πρόκειται να 
την καθαρίσετε.
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικής προβολής.
2. Σκουπίστε την οθόνη με το πανί από μικροΐνες που παρέχεται ή 

με πανί από μικροΐνες αντίστοιχης ποιότητας. Καθαρίστε την με 
μικρές κυκλικές κινήσεις. Αν χρειάζεται, υγράνετε ελαφρά το 
πανί καθαρισμού με καθαρό νερό.

3. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
αρχικής προβολής.

Η κεντρική οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας 
είναι σβηστός και ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
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3 Αν το αυτοκίνητο διαθέτει ποδιά/διαχύτη*, κουνήστε το πόδι σας προς την πίσω αριστερή 
πλευρά του αυτοκινήτου.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ* ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Επιλογές για το άνοιγμα
• Πατήστε και τραβήξτε απαλά τη λαβή της πόρτας χώρου 

αποσκευών προς τα πάνω.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο-κλειδί 

μέχρι η πόρτα του χώρου αποσκευών να αρχίσει να ανοίγει.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο ταμπλό (δίπλα στο 

τιμόνι) μέχρι η πόρτα του χώρου αποσκευών να αρχίσει να 
ανοίγει.

• Κουνήστε αργά το πόδι σας μία φορά εμπρός-πίσω, σαν να 
κλωτσάτε,* κάτω από την αριστερή πλευρά του πίσω προφυ-
λακτήρα3 και στη συνέχεια κάντε ένα βήμα πίσω (βλ. εικόνα). 
Δεν πρέπει να ακουμπήσετε τον προφυλακτήρα. Το τηλεχει-
ριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας. Όταν 
ενεργοποιηθεί το άνοιγμα, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Επιλογές για το κλείσιμο
• Κάτω άκρο της πόρτας χώρου αποσκευών: Πατήστε το κουμπί 

 για να κλείσει αυτόματα η πόρτα του χώρου αποσκευών 
χωρίς να κλειδώσει. Πατήστε το κουμπί* * για το αυτόματο 
κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών και των 
θυρών.

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο 
τηλεχειριστήριο-κλειδί.

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο ταμπλό.
• Κουνήστε αργά το πόδι σας μία φορά εμπρός-πίσω, σαν να 

κλωτσάτε*, κάτω από την αριστερή πλευρά του πίσω προφυ-
λακτήρα3 και στη συνέχεια κάντε ένα βήμα πίσω. Δεν πρέπει 
να ακουμπήσετε τον προφυλακτήρα. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί 
πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας. Όταν ενεργοποιηθεί το 
κλείσιμο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ*
Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που είναι πιο κατάλληλο για τις 
τρέχουσες οδηγικές συνθήκες. Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα 
προγράμματα οδήγησης σε όλες τις περιπτώσεις.
1. Πατήστε τον διακόπτη προγραμμάτων οδήγησης* DRIVE MODE 

στην επιμήκη κονσόλα – στην κεντρική οθόνη ανοίγει ένα αναδυ-
όμενο μενού.

2. Περιστρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων οδήγησης προς τα 
πάνω/κάτω μέχρι να μαρκαριστεί το πρόγραμμα οδήγησης που 
θέλετε στην κεντρική οθόνη.

3. Πατήστε τον διακόπτη ή πατήστε απευθείας στην κεντρική 
οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης

COMFORT – το πρόγραμμα οδήγησης όταν ο κινητήρας τίθεται 
σε λειτουργία. 
ECO – προσαρμόζει το αυτοκίνητο σε πιο οικονομική οδήγηση. 
Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι επίσης προσβάσιμο απευθείας 
από την προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης. 
OFF ROAD – μεγιστοποιεί την πρόσφυση του αυτοκινήτου σε 
τραχύ έδαφος και κακό οδόστρωμα. 
DYNAMIC – προσδίδει στο αυτοκίνητο μια πιο σπορ αίσθηση για 
πιο δυναμική οδήγηση. 
INDIVIDUAL – προσαρμόζει τα προγράμματα οδήγησης Comfort, 
Eco ή Dynamic στις προτιμήσεις σας όσον αφορά στα οδηγικά 
χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα οδήγησης είναι διαθέσιμο αν 
έχει πρώτα ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή 
στην κεντρική οθόνη. Επιλέξτε My Car > Μεμονωμ πρόγραμμα 
οδήγησης.
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ START/STOP
Αυτή η λειτουργία σβήνει προσωρινά τον κινητήρα όταν το αυτοκί-
νητο έρθει σε στάση και στη συνέχεια τον θέτει ξανά σε λειτουργία 
αυτόματα όταν πρόκειται να συνεχίσετε να οδηγείτε. Η λειτουργία 
Start/Stop είναι διαθέσιμη όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουρ-
γία και μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πληρούνται συγκεκριμένες 
συνθήκες.

Αυτόματο σβήσιμο του κινητήρα

 – Σταματήστε το αυτοκίνητο πατώντας το πεντάλ φρένων και 
κρατήστε το πατημένο. Στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών εμφανί-
ζεται μια μπεζ  λυχνία, και στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών 
η βελόνα του στροφόμετρου βρίσκεται στη θέση  όταν ο 
κινητήρας σβήσει αυτόματα. Στο πρόγραμμα οδήγησης Comfort 
ή Eco, ο κινητήρας μπορεί να σβήσει αυτόματα πριν το αυτοκί-
νητο σταματήσει εντελώς.

Επιλογές για την αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα

 – Αφήστε το πεντάλ φρένων. Με τη λειτουργία Αυτόματης 
συγκράτησης ενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ 
γκαζιού.

 – Συνεχίστε να πατάτε το πεντάλ φρένων και πατήστε το πεντάλ 
γκαζιού ταυτόχρονα.

 – Σε κατηφορικές κλίσεις: Αφήστε το πεντάλ φρένων και αφήστε 
το αυτοκίνητο να κυλίσει. Ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε 
λειτουργία μόλις η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξηθεί ελαφρά.

 – Όταν το Adaptive cruise control ή το Pilot Assist ενεργοποιηθεί, 
πατήστε το πεντάλ γκαζιού ή πατήστε το  στα αριστερά χειρι-
στήρια του τιμονιού.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας

 – Πατήστε το κουμπί Start/Stop στην προβολή 
λειτουργιών στην κεντρική οθόνη. Η λειτουργία 
απενεργοποιείται μέχρι να επανενεργοποιηθεί, μέχρι 
το αυτοκίνητο να τεθεί ξανά σε λειτουργία ή μέχρι να 
επιλεγεί το πρόγραμμα οδήγησης Comfort ή Eco.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΙΜΟΝΙ
Η λειτουργίες Ρυθμιστής ταχύτητας*, Cruise control, Adaptive 
cruise control* και Pilot Assist* επιλέγονται στην οθόνη του οδηγού 
με βέλη  και  στα αριστερά χειριστήρια. Η λευκή λυχνία 
σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Το γκρι χρώμα σημαίνει 
ότι η λειτουργία έχει σταματήσει ή ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Speed Limiter: Συμβάλλει ώστε το αυτοκίνητο να μην 
υπερβεί την επιλεγμένη ανώτατη ταχύτητα.

Cruise control: Συμβάλλει στη διατήρηση μιας σταθερής 
ταχύτητας.

Adaptive cruise control: Συμβάλλει στη διατήρηση μιας 
σταθερής ταχύτητας, σε συνδυασμό με ένα προκαθορι-
σμένο χρονικό μεσοδιάστημα μέχρι το προπορευόμενο 
όχημα.

Pilot Assist: Παρέχει υποβοήθηση σε ταχύτητες 50 km/h 
(30 mph) και κάτω για την παραμονή του αυτοκινήτου 
ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις των λωρίδων 
κυκλοφορίας, διατηρώντας παράλληλα ένα προκαθορισμέ-
νο χρονικό μεσοδιάστημα έως το προπορευόμενο όχημα.

Σύμβολα στα χειριστήρια στο τιμόνι

Πατήστε για να αρχίσει ή να σταματήσει η επιλεγμένη 
λειτουργία. Αποθηκεύει την τρέχουσα ταχύτητα για τον 
ενεργοποιημένο ρυθμιστή ταχύτητας/Cruise control/
Adaptive cruise control.

Αυξάνει την αποθηκευμένη ταχύτητα. Με ένα στιγμιαίο 
πάτημα, η ταχύτητα αυξάνεται κατά 5 km/h (5 mph). Με 
ένα παρατεταμένο πάτημα, η ταχύτητα αυξάνεται βαθμιαία 
κατά 1 km/h (1 mph). Με ένα πάτημα, ανακτάται η αποθη-
κευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας/το Cruise 
control/το Adaptive cruise control.

Μειώνει την αποθηκευμένη ταχύτητα. Με ένα στιγμιαίο 
πάτημα, η ταχύτητα μειώνεται κατά 5 km/h (5 mph). Με 
ένα παρατεταμένο πάτημα, η ταχύτητα μειώνεται βαθμιαία 
κατά 1 km/h (1 mph).

Adaptive cruise control και Pilot Assist: Μειώνει την 
απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control και Pilot Assist: Αυξάνει την 
απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΟΘΟΝΗ

City Safety4

Η λειτουργία City Safety προειδοποιεί τον οδηγό για 
εμπόδια, με οπτικά και ηχητικά σήματα. Το αυτοκίνητο 
φρενάρει αυτόματα αν ο/η οδηγός δεν αντιδράσει σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων, το City Safety 
μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση και βοηθά τον οδηγό 
όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα, πεζό ή δικυ-
κλιστή, για παράδειγμα.
Το City Safety ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας 
τίθεται σε λειτουργία.

Park Assist Pilot (PAP)*
Το Park Assist Pilot βοηθά κατά τη στάθμευση ή την έξοδο 
από μια θέση στάθμευσης, ελέγχοντας πρώτα τους διαθέ-
σιμους χώρους στάθμευσης και στη συνέχεια στρίβοντας 
το τιμόνι και κατευθύνοντας το αυτοκίνητο μέσα στον χώρο 
στάθμευσης. Αυτό που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να 
προσέχει τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο, να ακολου-
θεί τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη, να επιλέγει σχέσεις 
και να πατά τα πεντάλ γκαζιού και φρένων.

Στάθμευση με PAP
1. Πατήστε στο κουμπί Είσοδος σε θέση στάθμευ-

σης στην προβολή λειτουργιών. Η ταχύτητά σας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 km/h (20 mph) για παράλ-
ληλη στάθμευση ή τα 20 km/h (12 mph) για κάθετη 
στάθμευση.

2. Σταματήστε το αυτοκίνητο όταν το γραφικό σύμβολο 
και το κείμενο στην κεντρική οθόνη επισημάνουν ότι 
βρέθηκε κατάλληλη θέση στάθμευσης. Εμφανίζεται ένα 
αναδυόμενο παράθυρο.

3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Παράλληλη στάθ-
μευση ή Κάθετη στάθμευση και επιλέξτε όπισθεν.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 
κεντρική οθόνη. Να είστε έτοιμοι να σταματήσετε 
το αυτοκίνητο όταν εμφανιστεί σχετική υπόδειξη με 
γραφικά και κείμενο στην οθόνη.

4 Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.
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Έξοδος από τη θέση στάθμευσης με PAP
Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το 
αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο παράλληλα.
1. Πατήστε το κουμπί Έξοδος από θέση στάθμευσης 

στην προβολή λειτουργιών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη.
Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*
Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης βοηθά τον οδηγό 
να παρατηρεί εμπόδια που υπάρχουν γύρω από το 
αυτοκίνητο προβάλλοντας εικόνες και γραφικά στην 
κεντρική οθόνη. Η επιλογή της προβολής κάμερας 
και των γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης γίνεται 
στην κεντρική οθόνη. Η κάμερα μπορεί να ενεργοποι-
είται αυτόματα όταν επιλέγετε την όπισθεν. Η σχετική 
ρύθμιση πραγματοποιείται στις Ρυθμίσεις στην επάνω 
προβολή στην κεντρική οθόνη. Επιλέξτε My Car > 
Υποβοήθηση Στάθμευσης > Αυτόματη ενεργ. 
κάμερας κατά την όπισθεν.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την κάμερα 
υποβοήθησης στάθμευσης χειροκίνητα:
 – Πατήστε στο κουμπί Κάμερα στην προβολή 

λειτουργιών για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η 
λειτουργία.

Lane Keeping Aid (LKA)*
Αν ο αυτοκίνητο τείνει να διασχίσει μια πλευρική 
διαγράμμιση, τότε η λειτουργία Lane assistance (Lane 
Keeping Aid, LKA) κατευθύνει ενεργά το αυτοκίνητο 
ξανά στη λωρίδα του στρίβοντας ελαφρά το τιμόνι. 
Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει ή διασχίσει την πλευρική 
διαγράμμιση, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό με ένα 
ηχητικό σήμα ή με δονήσεις στο τιμόνι.
 – Πατήστε στο κουμπί Lane Keeping Aid στην 

προβολή λειτουργιών για να ενεργοποιηθεί/απενερ-
γοποιηθεί η λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο το LKA προει-
δοποιεί τον οδηγό αν το αυτοκίνητο βγει από τη λωρίδα 
του πραγματοποιούνται από τις Ρυθμίσεις στην επάνω 
προβολή στην κεντρική οθόνη. Επιλέξτε My Car > 
IntelliSafe > Lane Keeping Aid.

Blind Spot Information (BLIS)*
Το σύστημα BLIS ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα 
στα τυφλά σημεία και για οχήματα στην αριστερή και 
δεξιά λωρίδα που βρίσκεται πιο κοντά στο αυτοκίνητο 
τα οποία πλησιάζουν γρήγορα.
 – Πατήστε στο κουμπί BLIS στην προβολή λειτουργιών 

για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Cross Traffic Alert (CTA)*
Το CTA σας προειδοποιεί για διασταυρούμενη κυκλο-
φορία πίσω από το αυτοκίνητο και ενεργοποιείται αν 
επιλέξετε την όπισθεν ή αν το αυτοκίνητο κινείται προς 
τα πίσω. Το CTA ενεργοποιείται αυτόματα με την εκκί-
νηση του κινητήρα.
 – Πατήστε στο κουμπί Cross Traffic Alert στην 

προβολή λειτουργιών για να απενεργοποιηθεί/επανε-
νεργοποιηθεί η λειτουργία
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ
Ο χειρισμός των υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ και του αισθητήρα 
βροχής πραγματοποιείται από τον δεξί μοχλοδιακόπτη.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω για να 
εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστήρες μία μόνο διαδρομή.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη στη θέση 0 για να 
απενεργοποιηθούν οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη στη θέση INT (διακοπτό-
μενη λειτουργία) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Ρυθμίστε 
την ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή 
στον μοχλοδιακόπτη.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω για 
να λειτουργήσουν οι υαλοκαθαριστήρες με κανονική 
ταχύτητα.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη ακόμη πιο πάνω για να 
λειτουργήσουν οι υαλοκαθαριστήρες γρήγορα.

Πατήστε το κουμπί του αισθητήρα βροχής για να ενερ-
γοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας βροχής. Ο 
αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα νερού που 
πέφτει στο παρµπρίζ και ενεργοποιεί αυτόματα τους 
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Γυρίστε τον περιστροφι-
κό ρυθμιστή στον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω/κάτω για 
μεγαλύτερη/μικρότερη ευαισθησία.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι, για να 
τεθούν σε λειτουργία οι ψεκαστήρες του παρμπρίζ και των 
προβολέων.

Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς το ταμπλό, για να 
τεθούν σε λειτουργία οι ψεκαστήρες και οι υαλοκαθαρι-
στήρες του πίσω παρμπρίζ.

Πατήστε για τη διακοπτόμενη λειτουργία του υαλοκαθαρι-
στήρα πίσω παρμπρίζ.

Πατήστε για τη συνεχή λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα 
πίσω παρμπρίζ.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΦΩΤΩΝ
Η λειτουργία AUTO από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη παρέχει, 
μεταξύ άλλων, τις παρακάτω επιλογές:
• Φώτα πορείας ημέρας5 και πίσω φώτα θέσης σε φως ημέρας. 

Μεσαία σκάλα και φώτα θέσης σε λιγοστό φως ημέρας ή στο 
σκοτάδι.

• Ενεργοποιημένη ανίχνευση σήραγγας.
• Δυνατότητα χρήσης του σινιάλου προβολέων και ενεργοποίησης 

της μεγάλης σκάλας όταν είναι αναμμένη η μεσαία σκάλα.
• Δυνατότητα ενεργοποίησης της μεγάλης σκάλας αυτόματα. Για 

την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, γυρίστε τον περιστροφικό 
ρυθμιστή στον μοχλοδιακόπτη στη θέση  και αφήστε τον. Η 
χειροκίνητη λειτουργία της μεγάλης σκάλας ενεργοποιείται αν 
μετακινήσετε τον μοχλοδιακόπτη προς το ταµπλό. Για να την 
απενεργοποιήσετε, μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη πίσω προς 
το τιμόνι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ*
Ο διακόπτης για τον αερόσακο συνοδηγού βρίσκεται στην άκρη 
του ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος 
όταν είναι ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.
1. Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον στη 

θέση ON/OFF για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον 
αερόσακο.

2. Επιβεβαιώστε το μήνυμα σχετικά με την ενεργοποίηση/απενερ-
γοποίηση στην οθόνη του οδηγού πατώντας το κουμπί  στα 
δεξιά χειριστήρια του τιμονιού. Ένα μήνυμα κειμένου και μια 
προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν 
ότι ο μετωπικός αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος/
απενεργοποιημένος.

5 Ισχύει για ορισμένες αγορές.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Ο υπολογιστής ταξιδίου καταγράφει και υπολογίζει, π.χ., τη διανυ-
θείσα απόσταση, την κατανάλωση καυσίμου και τη μέση ταχύτητα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή 
ταξιδίου θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

Αυτονομία

Ο υπολογιστής ταξιδίου υπολογίζει την υπολειπόμενη απόσταση 
με το καύσιμο που απομένει στο ρεζερβουάρ. Για να εμφανιστεί η 
Αυτονομία στην οθόνη του οδηγού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού:
1. Πατήστε .
2. Περιηγηθείτε στην εφαρμογή του υπολογιστή ταξιδίου με το  

ή .
3. Όταν η εφαρμογή του υπολογιστή ταξιδίου είναι επιλεγμέ-

νη, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω με το  στην 
Αυτονομία.

4. Επιλέξτε να εμφανίζεται η Αυτονομία στην οθόνη του οδηγού 
πατώντας στο .

Όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί η ένδειξη "----", η 
απόσταση που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο με το υπολει-
πόμενο καύσιμο δεν είναι δεδομένη. Συμπληρώστε καύσιμο το 
συντομότερο δυνατόν.
Μηδενισμός του χιλιομετρητή

Μπορείτε να μηδενίσετε χειροκίνητα τον χειροκίνητο χιλιομετρητή 
(TM), πατώντας παρατεταμένα το κουμπί RESET στον αριστερό 
μοχλοδιακόπτη του τιμονιού. Ο αυτόματος χιλιομετρητής (TA) 
μηδενίζεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
τουλάχιστον επί τέσσερις ώρες.

Περιηγηθείτε στην οθόνη του οδηγού χρησιμοποιώντας τα δεξιά 
χειριστήρια του τιμονιού, μεταξύ άλλων. Μπορείτε να επιλέξετε τι 
θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Το μενού εφαρμογών της οθόνης του οδηγού ανοίγει/
κλείνει. Από εδώ, μπορείτε να χειρίζεστε τον υπολο-
γιστή ταξιδίου, το media player, το τηλέφωνο και το 
σύστημα πλοήγησης.

Περιηγηθείτε στις διαφορετικές εφαρμογές που είναι 
διαθέσιμες, πατώντας στο αριστερό ή το δεξί βέλος.

Επιλέξτε, αποεπιλέξτε ή επιβεβαιώστε μια επιλογή, π.χ. 
επιλέξτε το μενού του υπολογιστή ταξιδίου ή διαγράψ-
τε ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες για την επιλεγμέ-
νη εφαρμογή, πατήστε πάνω ή κάτω.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Ο φωνητικός χειρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συγκεκριμέ-
νες λειτουργίες στη μονάδα αναπαραγωγής (πολυ)μέσων, με το 
σύστημα πλοήγησης* της Volvo, το σύστημα κλιματισμού και με 
τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσωBluetooth. Ο φωνητικός 
χειρισμός χρησιμοποιεί άμεσες εντολές από τον χρήστη ή πραγ-
ματοποιείται με τη μορφή διαλόγου με απαντήσεις που εκφωνεί το 
σύστημα.

 – Πατήστε το κουμπί στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού 
για να ενεργοποιηθεί ο φωνητικός χειρισμός και να 
αρχίσει ένας διάλογος με φωνητική εντολή.

Παραδείγματα εντολών για φωνητικό χειρισμό:

 – Πατήστε . Πείτε "Navigation", αρχίζει ένας διάλογος 
πλοήγησης.

 – Πατήστε . Πείτε "Raise temperature", η καθορισμένη θερμο-
κρασία αυξάνεται κατά μία βαθμίδα.

 – Πατήστε . Πείτε "Play Robyn", αρχίζει η αναπαραγωγή της 
μουσικής του επιλεγμένου καλλιτέχνη.

Εντολές που είναι πάντοτε διαθέσιμες για χρήση:

• "Repeat" – επαναλαμβάνει την τελευταία φωνητική οδηγία στον 
τρέχοντα διάλογο.

• "Cancel" - ακυρώνει τον διάλογο. Με ένα παρατεταμένο 
πάτημα στο , ακυρώνεται επίσης ο διάλογος.

• "Help" - αρχίζει έναν διάλογο βοήθειας.

Θυμηθείτε να μιλήσετε μετά τον ηχητικό τόνο, με κανονική φωνή 
σε κανονικό τέμπο. Μην ομιλείτε ενώ το σύστημα αποκρίνεται. Για 
να αποφύγετε τον θόρυβο υποβάθρου στον χώρο επιβατών, έχετε 
κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή*.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φωνητικό χειρισμό 
και περισσότερα παραδείγματα φωνητικών εντολών, βλ. εγχειρίδιο 
κατόχου.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Άνοιγμα του ντουλαπιού του συνοδηγού

 – Πατήστε το κουμπί κάτω από την κεντρική οθόνη για να 
ανοίξει το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ντουλαπιού συνοδηγού

Χρησιμοποιώντας το κλείδωμα προσωπικών χώρων, εκτός από 
ντουλαπάκι του συνοδηγού, κλειδώνει και η πόρτα του χώρου 
αποσκευών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία με δύο τρόπους από την κεντρική οθόνη:

Εναλλακτικές 1: Πατήστε στο κουμπί για το Κλείδωμα 
προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών για να 
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το κλείδωμα προσωπι-
κών χώρων.

Εναλλακτικές 2: Πατήστε τις Ρυθμίσεις > My Car > Κλείδωμα 
στην επάνω προβολή. Επιλέξτε Κλείδωμα προσωπ χώρων.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση. Επιλέγεται ένας τετραψήφιος κωδικός κάθε 
φορά που χρησιμοποιείται το κλείδωμα. Πρέπει να επιλέξετε έναν 
πρόσθετο κωδικό ασφαλείας την πρώτη φορά που θα χρησιμο-
ποιήσετε τη λειτουργία. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για την 
επαναρύθμιση του κωδικού μίας χρήσης όταν χρειαστεί. Και στις 
δύο περιπτώσεις, εισαγάγετε τον επιλεγμένο κωδικό και πατήστε 
στην Επιβεβαίωση.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Συνδέστε στο αυτοκίνητο ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το 
Bluetooth για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις από το 
αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε 
συνεχή ροή (streaming) (πολυ)μέσων και να συνδέετε το αυτοκίνητο 
στο διαδίκτυο. Υπάρχει η δυνατότητα δύο συνδεδεμένων συσκευ-
ών Bluetooth ταυτόχρονα - σε αυτή την περίπτωση η μία από 
αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνεχή ροή (streaming) 
(πολυ) μέσων. Τα δύο τηλέφωνα που συνδέθηκαν πιο πρόσφατα 
συνδέονται αυτόματα την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε 
το αυτοκίνητο.

Αναζήτηση τηλεφώνου από το αυτοκίνητο

1. Ρυθμίστε το τηλέφωνο ως αναζητήσιμο/ορατό μέσω Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε τον διαμοιρασμό διαδικτύου (φορητό/προσωπικό 

hotspot) μέσω Bluetooth στο τηλέφωνο.
3. Ανοίξτε την επιμέρους προβολή Τηλέφωνο στην κεντρική 

οθόνη. Πατήστε στην Προσθήκη τηλεφώνου. Αν υπάρχει ήδη 
κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο, πατήστε στην Αλλαγή και στη 
συνέχεια στο αναδυόμενο πλαίσιο Προσθήκη τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτο-

κίνητο συμφωνεί με τον κωδικό στο τηλέφωνο. Αν είναι έτσι, 
επιλέξτε αποδοχή και στο τηλέφωνο και στην οθόνη του 
αυτοκινήτου.

6. Επιλέξτε στο τηλέφωνο αποδοχή ή απόρριψη στις αντίστοιχες 
επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου. Λάβετε 
υπόψη σας ότι σε συγκεκριμένα τηλέφωνα η λειτουργία μηνυμά-
των πρέπει να είναι ενεργοποιημένη6.

Το τηλέφωνο τότε συνδέεται και μπορείτε να το χειριστείτε μέσω 
του αυτοκινήτου.

6 Για πληροφορίες ποια τηλέφωνα είναι συμβατά με το αυτοκίνητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
support.volvocars.com.
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Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις στο αυτοκί-
νητο από ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της κεντρικής οθόνης

1. Ανοίξτε την επιμέρους προβολή Τηλέφωνο στην αρχική 
προβολή.

2. Επιλέξτε κλήση από το μητρώο κλήσεων, τη λίστα επαφών ή 
εισάγετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

3. Πατήστε Κλήση ή , ανάλογα ποια επιλογή ενεργοποιήσατε 
στο βήμα 2.

Πραγματοποίηση κλήσης από τα δεξιά χειριστήρια του 
τιμονιού

1. Πατήστε  και περιηγηθείτε στο Τηλέφωνο πατώντας  ή .
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα κλήσεων με το  και 

επιλέξτε με το .

Κλήση επαφών με τη λειτουργία φωνητικού χειρισμού

 – Πατήστε  και πείτε "Call [επαφή]".

Απάντηση/απόρριψη μιας κλήσης

Απάντηση: Πατήστε  στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού ή 
πατήστε στην Απάντηση στην κεντρική οθόνη.
Απόρριψη: Επιλέξτε Απόρριψη πατώντας  και επιβεβαιώστε 
πατώντας , εναλλακτικά πατήστε Απόρριψη στην κεντρική 
οθόνη.

Τερματισμός κλήσης

 – Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας για 
Τερματισμό κλήσης ή πατήστε Τερματισμός κλήσης στην 
κεντρική οθόνη.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μέσω Bluetooth
Συνδεθείτε στο διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο που συνδέετε ένα 
τηλέφωνο στο αυτοκίνητο.
Μέσω Wi-Fi
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε στις Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
3. Πατήστε στην Επικοινωνία > Wi-Fi και ενεργοποιήστε την 

επιλογή επιλέγοντας το πλαίσιο για τη σύνδεση Wi-Fi.
4. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε και εισάγετε τον κωδικό 

πρόσβασης.
5. Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη σύνδεση στο παρελθόν - επιβεβαι-

ώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τηλέφωνα απενεργοποιούν τη 
λειτουργία tethering μόλις η σύνδεση με το αυτοκίνητο διακο-
πεί. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να επανενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία tethering στο τηλέφωνο την επόμενη φορά που θα το 
χρησιμοποιήσετε.
Μέσω σύνδεσης USB
1. Συνδέστε το τηλέφωνο με το καλώδιο στη σύνδεση USB του 

αυτοκινήτου στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering μέσω USB στο 

τηλέφωνο.
3. Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη σύνδεση στο παρελθόν - επιβεβαι-

ώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου*7

1. Εισαγάγετε την προσωπική σας κάρτα SIM στην υποδοχή στον 
χώρο αποσκευών (βλ. εικόνα).

2. Πατήστε στις Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή.
3. Πατήστε στην Επικοινωνία > Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ 

αυτοκινήτου.
4. Για την ενεργοποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο Διαδίκτυο μέσω του 

μόντεμ αυτοκινήτου.
5. Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη σύνδεση στο παρελθόν - επιβεβαι-

ώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
6. Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.
7 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call*. Όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το 
μόντεμ αυτοκινήτου, οι υπηρεσίες Volvo On Call χρησιμοποιούν τη σύνδεση.
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Διαμοιρασμός διαδικτύου μέσω Wi-Fi hotspot

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να 
διαμοιράσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspot) έτσι, ώστε 
να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και άλλες συσκευές8.
1. Πατήστε στις Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή.
2. Πατήστε στην Επικοινωνία > Hotspot Wi-Fi αυτοκινήτου.
3. Επιλέξτε Όνομα δικτύου για τη λειτουργία tethering.
4. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβασης τον οποίο πρέπει στη συνέχεια 

να εισάγετε στις συνδεδεμένες συσκευές.
5. Επιλέξτε τη Ζώνη συχνοτήτων στην οποία πρόκειται να 

αποστείλει δεδομένα το hotspot9.
6. Για την ενεργοποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο Hotspot Wi-Fi 

αυτοκινήτου.
7. Αν το Wi-Fi έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως πηγή σύνδεσης, επιβε-

βαιώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Όταν το αυτοκίνητο μοιράζεται τη σύνδεση στο διαδίκτυο, στη 
γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη . Πατήστε στις 
Συνδεδεμένες συσκευές στο Hotspot Wi-Fi αυτοκινήτου για να 
δείτε τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

8 Δεν ισχύει κατά τη σύνδεση Wi-Fi. Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου (κάρτα SIM) πρέπει να υπο-
στηρίζει τη λειτουργία tethering.
9 Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.
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APPLE CARPLAY* ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Η λειτουργία Apple CarPlay σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
επιλεγμένες εφαρμογές στο iPhone μέσω του αυτοκινήτου π.χ. για 
να ακούτε μουσική ή podcast. Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται 
από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου ή με το Siri.

Εκκίνηση Apple CarPlay

Ο φωνητικός χειρισμός με το Siri πρέπει να ενεργοποιηθεί στο 
τηλέφωνο πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay.

1. Συνδέστε ένα iPhone στη θύρα USB στην επιμήκη 
κονσόλα. Διαβάστε τις πληροφορίες στο αναδυόμενο 
μήνυμα και στη συνέχεια πατήστε στο OK.

2. Πατήστε στο Apple CarPlay στην προβολή 
εφαρμογών. Αν συνδέετε iPhone για πρώτη φορά – 
αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις.

3. Εμφανίζεται η επιμέρους προβολή για το Apple 
CarPlay και εμφανίζονται οι συμβατές εφαρμογές.

Αυτόματη εκκίνηση του Apple CarPlay

Αν έχετε επιλέξει αυτόματη εκκίνηση, τότε το Apple CarPlay 
ανοίγει αυτόματα όταν συνδεθεί το iPhone. Πατήστε στις 
Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή και επιλέξτε Επικοινωνία > Apple 
CarPlay.

Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του αυτοκινήτου ώστε να 
διαθέτει Apple CarPlay αν δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία από την 
αρχή, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. 
Πληροφορίες για τις εφαρμογές που υποστηρίζονται και ποια 
τηλέφωνα είναι συμβατά διατίθενται στην ιστοσελίδα της Apple, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/ios/carplay/.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΠΟΛΥ)ΜΕΣΩΝ 
ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ
Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από εξωτε-
ρικά συνδεδεμένες συσκευές μέσω υποδοχής AUX In/θύρας USB ή 
συνεχούς ροής (streaming) ήχου ασύρματα μέσω Bluetooth.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων από συσκευή συνδεδεμένη μέσω 
Bluetooth

1. Συνδέστε τη μονάδα στο αυτοκίνητο με τον ίδιο 
τρόπο που συνδέετε ένα τηλέφωνο στο αυτοκίνητο.

2. Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη 
συσκευή.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή Bluetooth στην προβολή 
εφαρμογών στην κεντρική οθόνη - η αναπαραγωγή 
αρχίζει.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων από USB memory stick

1. Συνδέστε το USB memory stick στη θύρα της επιμή-
κους κονσόλας.

2. Αρχίστε την εφαρμογή USB στην προβολή εφαρ-
μογών και επιλέξτε τι θέλετε να αναπαραχθεί - η 
αναπαραγωγή αρχίζει.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων από Mp3 player ή iPod

1. Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή AUX In ή στη 
θύρα USB της επιμήκους κονσόλας.

2. Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συσκευή.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή iPod, AUX ή USB, ανάλογα 

με τη μέθοδο σύνδεσης. Για την αναπαραγωγή iPod, 
επιλέξτε την εφαρμογή iPod ανεξάρτητα από τη 
μέθοδο σύνδεσης - η αναπαραγωγή αρχίζει.
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ SENSUS NAVIGATION*
Πατήστε στην επιμέρους προβολή Πλοήγηση στην αρχική 
προβολή της κεντρικής οθόνης.

Εισαγωγή προορισμού με διεύθυνση:

1. Πατήστε  – Ορσμ προορ. Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε 
Αναζήτηση μέσω διεύθυνσης με το σχετικό πεδίο αναζήτησης.

2. Πατήστε στα πεδία και συμπληρώστε τη Χώρα/Πολιτεία/Διοικ 
διαμ/Διεύθυνση κ.λπ., χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην 
κεντρική οθόνη.

Ορισμός προορισμών πατώντας στον χάρτη:

1. Μεγιστοποιήστε τον χάρτη πατώντας .
2. Βρείτε τον προορισμό που θέλετε στον χάρτη, πατήστε και 

κρατήστε το σημείο πατημένο. Δημιουργείται ένα εικονίδιο και 
εμφανίζεται ένα μενού.

3. Επιλέξτε Μεταβείτε εδώ για να αρχίσει η καθοδήγηση.

Διαγραφή ενός προορισμού:

1. Πατήστε στο εικονίδιο για τον προορισμό.
2. Πατήστε στη Διαγραφή.

Αλλαγή θέσης προορισμού:

1. Μαρκάρετε το εικονίδιο για τον προορισμό με ένα στιγμιαίο 
πάτημα.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, σύρετέ το στη 
θέση που θέλετε και αφήστε το.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Στην προβολή εφαρμογών, υπάρχουν οι ληφθείσες (downloaded) 
εφαρμογές και εφαρμογές για τις ενσωματωμένες λειτουργίες, για 
παράδειγμα Ραδιόφωνο FM.
Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν το 
αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Οργάνωση εφαρμογών

1. Πατήστε στην εφαρμογή και κρατήστε την πατημένη. Η εφαρ-
μογή αλλάζει μέγεθος και γίνεται ελαφρώς διαφανής.

2. Σύρετε την εφαρμογή σε μια θέση στην προβολή που δεν είναι 
κατειλημμένη και αφήστε την.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ VOLVO ID
Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός που σας παρέχει 
πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα online υπηρεσιών, π.χ. δυνατότητα 
λήψης (download) χαρτών* στο αυτοκίνητο.
Με την εφαρμογή αυτοκινήτων Volvo ID, υπάρχει η δυνατότητα το 
ID να δημιουργηθεί και ταυτόχρονα να καταχωρηθεί στο αυτοκίνη-
το. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα Volvo ID μέσω του My 
Volvo10 ή της εφαρμογής Volvo On Call (VOC)11 για κινητά τηλέφω-
να. Στη συνέχεια, καταχωρήστε το στο αυτοκίνητο.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID με την εφαρμογή 
αυτοκινήτων Volvo ID
1. Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Volvo ID από την 

Υπηρεσία ενημέρωσης από απόσταση στην προβολή εφαρμο-
γών της κεντρικής οθόνης.

2. Εκκινήστε την εφαρμογή και συμπληρώστε τη διεύθυνση e-mail 
σας (ή το Volvo ID σας αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα).

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη 
διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.

Δημιουργία ενός Volvo ID μέσω My Volvo ή της εφαρμογής 
VOC για κινητά τηλέφωνα
1. My Volvo: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.volvocars.com και 

μεταβείτε στο My Volvo.
 Εφαρμογή VOC για κινητά τηλέφωνα: Κατεβάστε (download) 

την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής VOC από το 
smartphone, μέσω π.χ. App Store, Windows Phone Store ή 
Google Play.

2. Εισάγετε την προσωπική σας διεύθυνση email και ακολουθήστε 
τις οδηγίες που αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση email 
που έχετε δηλώσει.

Το Volvo ID έχει πλέον δημιουργηθεί. Καταχωρήστε το ID στο 
αυτοκίνητο από την εφαρμογή Volvo ID στο αυτοκίνητο για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Volvo ID.

10 Διαθέσιμο σε ορισμένες αγορές.
11 Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call*.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 
ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 – Πατήστε στην Υπηρεσία ενημέρωσης από απόστα-
ση στην προβολή εφαρμογών για να ενημερωθούν 
διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου. Για να είναι 
εφικτή η ενημέρωση από απόσταση, το αυτοκίνητο 
πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Με ένα 
πάτημα στην Υπηρεσία ενημέρωσης από απόστα-
ση, ανοίγει μια εφαρμογή λήψης (download) στην 
κάτω επιμέρους προβολή της αρχικής προβολής.

Λήψη (download), ενημέρωση και απεγκατάσταση εφαρμογών.

Λήψη (download): Πατήστε στην Εξερεύνηση και επιλέξτε την 
εφαρμογή που θέλετε. Πατήστε στην Εγκτστ για να κατεβάσετε 
(download) την εφαρμογή. 
Ενημέρωση: Πατήστε στην Εγκατάσταση όλων για να ενημερω-
θούν όλες οι εφαρμογές. Επιλέξτε Ενημερώσεις εφαρμογών για 
να ενημερωθούν μεμονωμένες εφαρμογές. Επιλέξτε την εφαρμογή 
που θέλετε και πατήστε στην Εγκτστ. 
Απεγκατ: Πατήστε στις Ενημερώσεις εφαρμογών και επιλέξτε 
την εφαρμογή που θέλετε. Πατήστε στην Απεγκατ για να απεγκα-
τασταθεί μια εφαρμογή.

Ενημέρωση χαρτογραφικού υλικού

 – Πατήστε στους Χάρτες για να εμφανιστεί μια λίστα με τις 
διαθέσιμες ενημερώσεις. Μαρκάρετε την τρέχουσα περιοχή. 
Πατήστε στο κάτω βέλος για πληροφορίες σχετικά με την 
τρέχουσα έκδοση του χαρτογραφικού υλικού ή πατήστε στην 
Εγκτστ για να δείτε αν υπάρχει νεότερη έκδοση.

Αναζήτηση και ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος

 – Πατήστε στις Ενημερώσεις συστήματος για να εμφανιστούν 
οι διαθέσιμες ενημερώσεις. Πατήστε στην Εγκατάσταση όλων 
για να ενημερωθεί ολόκληρο το λογισμικό ή στην Εγκτστ για 
μεμονωμένα προγράμματα λογισμικού.
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12 Απαιτείται προσωπικό Volvo ID για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Με την εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα12, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον προκαταρκτικό κλιματισμό στο αυτοκίνητο 
πριν οδηγήσετε. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον προκα-
ταρκτικό κλιματισμό από την προβολή κλιματισμού στην κεντρική 
οθόνη. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παρά-
δειγμα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να δείτε 
πού είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο, να καταχωρείτε ταξίδια σε 
ημερολόγιο οδήγησης, να λαμβάνετε προειδοποιήσεις κλοπής και 
να βλέπετε την κατανάλωση καυσίμου. Μπορείτε να κατεβάσετε 
(download) την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα από το App Store, 
το Windows Phone Store ή το Google Play, για παράδειγμα.
Οι υπηρεσίες Volvo On Call περιλαμβάνουν επίσης πρόσβαση σε 
οδική βοήθεια και υπηρεσίες βοήθειας έκτακτης ανάγκης:

 – Πατήστε το κουμπί ON CALL ή SOS στην κονσόλα οροφής 
του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο επικοινωνεί με εκπαιδευμένους 
τηλεφωνητές(-τριες) της Volvo στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo 
On Call.

Το κέντρο εξυπηρέτησης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να εντο-
πίσετε το αυτοκίνητο σε περίπτωση κλοπής.
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση του 
αυτοκινήτου και την αγορά. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτη-
μένο διανομέα της Volvo ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.
volvocars.com για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες.

VOLVO ON CALL*
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο αυτοκίνητο, γυρίστε το 
κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται κάτω από την κεντρική οθόνη 
ή πατήστε στο  και το  στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Ρύθμιση της έντασης ήχου για διαφορετικά συστήματα του 
αυτοκινήτου

1. Πατήστε τις Ρυθμίσεις > Ήχος > Ένταση ήχου συστήματος 
στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

2. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου/επιλέξετε σίγαση π.χ. για 
τους ηχητικούς τόνους του πληκτρολογίου ή τις επιλογές με το 
δάχτυλο στην οθόνη, μετακινήστε τον συρόμενο διακόπτη για 
την Αφή πληκτρολογίου ή την Οθόνη Αφής.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΟΘΟΝΗ
1. Πατήστε στις Ρυθμίσεις > My Car > Οθόνες > Θέματα στην 

επάνω προβολή.
2. Επιλέξτε το θέμα για την κεντρική οθόνη, π.χ. Minimalistic.
Συμπληρωματικά με αυτές τις επιλογές εμφάνισης, μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ σκουρόχρωμου ή ανοιχτόχρωμου φόντου για την 
οθόνη. Αν επιλέξετε το θέμα Normal, το φόντο της οθόνης είναι 
σκούρο και το κείμενο ανοιχτόχρωμο. Αυτή η εναλλακτική είναι 
προεπιλεγμένη για όλα τα θέματα.
Αν επιλέξετε το θέμα Φωτειν., το φόντο της οθόνης είναι ανοιχτό-
χρωμο και το κείμενο σκουρόχρωμο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτή την εναλλακτική π.χ. σε δυνατό φως ημέρας.
Οι επιλογές είναι πάντοτε διαθέσιμες στον χρήστη και δεν επηρεά-
ζονται από τον περιβάλλοντα φωτισμό.
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ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες κράτησης για σέρβις 
και επισκευής απευθείας από το αυτοκίνητό σας, όταν είναι 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
Για να στείλετε ένα αίτημα για ραντεβού13:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου 
από την προβολή εφαρμογών.

2. Πατήστε στα Ραντεβού > Αίτημα ραντεβού.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το σωστό 

Volvo ID.
4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες για το συνεργείο στο 

πεδίο Πλρφ προς το συνργ. Εναλλακτικά, πατήστε 
στο κουμπί  και εκφωνήστε τις πληροφορίες για 
το συνεργείο.

5. Πατήστε στην Αποστολή αιτήματος για ραντεβού. 
Το αίτημα για ραντεβού περιέχει τα στοιχεία του 
οχήματος όταν αποστέλλεται από το αυτοκίνητό σας 
στο συνεργείο. Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν 
τον προγραμματισμό του συνεργείου.

6. Ένα προτεινόμενο ραντεβού αποστέλλεται μέσω 
e-mail εντός μερικών ημερών. Για ορισμένες αγορές, 
η πρόταση αποστέλλεται επίσης στο αυτοκίνητο.

13 Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα Volvo ID. Η κράτηση για σέρβις και επισκευή ισχύει 
για ορισμένες αγορές. Ο κινητήρας του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για να 
μπορέσει να αποσταλεί ένα αίτημα ραντεβού.
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ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN ΚΑΙ ΘΥΡΑ USB ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Υποδοχή AUX In και θύρα USB

Η υποδοχή AUX In και η θύρα USB βρίσκονται κάτω από το 
υποβραχιόνιο στην επιμήκη κονσόλα.

Ρευματοδότες

Το αυτοκίνητο διαθέτει τέσσερις ρευματοδότες.
• Υπάρχει ένας ρευματοδότης 12 V στον αποθηκευτικό χώρο της 

επιμήκους κονσόλας.
• Στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας υπάρχει ακόμη ένας 

ρευματοδότης 12 V, καθώς και ένας ρευματοδότης 230 V*.
• Στον χώρο αποσκευών υπάρχει ένας ρευματοδότης 12 V*.

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται τουλά-
χιστον στη θέση I του διακόπτη ανάφλεξης για να λειτουργήσουν 
όλοι οι ρευματοδότες.
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ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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

Αναδίπλωση της πλάτης καθισμάτων στα 
πίσω καθίσματα
Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν 
ασφαλίσει σωστά όταν τις επαναφέρετε από τη 
θέση αναδίπλωσης στην όρθια θέση τους. Βεβαι-
ωθείτε ότι τα προσκέφαλα έχουν ασφαλίσει 
σωστά όταν τα ανεβάσετε. Τα προσκέφαλα 
στα ακριανά καθίσματα της δεύτερης σειράς 
καθισμάτων πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα 
όταν στην τρίτη σειρά καθισμάτων* κάθονται 
επιβάτες.

Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα
Πρέπει να παίρνετε πάντοτε το τηλεχειρι-
στήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγαίνετε από το 
αυτοκίνητο και να βεβαιώνεστε ότι το ηλεκτρικό 
σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση 0 
του διακόπτη ανάφλεξης.

Χρήση του χειρόφρενου
Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν 
σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - δεν αρκεί να 
επιλέξετε μια σχέση ή να αφήσετε το αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων στη θέση P για να παραμείνει 
το αυτοκίνητο σταματημένο σε όλες τις περι-
πτώσεις.

Χειρισμος του συστηματος κλιματισμου του 
αυτοκινητου
Το θερμαινόμενο κάθισμα* δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται από άτομα που δυσκολεύονται 
να αντιληφθούν την αύξηση της θερμοκρασί-
ας λόγω υπαισθησίας ή που για κάποιο λόγο 
δυσκολεύονται να χειριστούν το χειριστήριο για 
το θερμαινόμενο κάθισμα. Διαφορετικά, μπορεί 
να υποστούν τραυματισμό από έγκαυμα.

Ανοιγμα και κλεισιμο της ηλεκτροκινητης* 
πορτας χωρου αποσκευων
Προσέξτε διότι υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης 
κατά το άνοιγμα/κλείσιμο. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει κανείς κοντά στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών διότι τυχόν τραυματισμός από 
σύνθλιψη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ο 
χειρισμός της πόρτας χώρου αποσκευών πρέπει 
να γίνεται πάντοτε με προσοχή.

City Safety
Το City Safety είναι επιβοηθητική λειτουργία 
και δεν λειτουργεί σε όλες τις κυκλοφοριακές, 
καιρικές και οδικές συνθήκες. Η λειτουργία 
δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους πεζούς/
δικυκλιστές σε όλες τις περιπτώσεις. Οι προει-
δοποιήσεις ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση 
υψηλού κινδύνου σύγκρουσης. Οι προειδο-
ποιήσεις και οι παρεμβάσεις πέδησης για τους 
πεζούς και τους δικυκλιστές απενεργοποιούνται 
όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει 
τα 80 km/h (50 mph). Η λειτουργία αυτόματης 
πέδησης του City Safety μπορεί να αποτρέψει 
μια σύγκρουση ή να μειώσει την ταχύτητα 
σύγκρουσης. Για να διασφαλιστεί η πλήρης 
απόδοση των φρένων, ο οδηγός πρέπει πάντοτε 
να πατά το πεντάλ φρένων - ακόμη και κατά την 
αυτόματη πέδηση του αυτοκινήτου. Ο οδηγός 
φέρει πάντοτε την ευθύνη να τηρεί τη σωστή 
απόσταση και ταχύτητα.

Park Assist Pilot (PAP)*
Το Park Assist Pilot δεν λειτουργεί σε όλες τις 
περιπτώσεις, έχει σχεδιαστεί απλώς ως συμπλη-
ρωματικό βοήθημα. Ο οδηγός φέρει πάντοτε 
την απόλυτη ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυ-
τοκίνητο οδηγείται σωστά και να έχει αντίληψη 
του γύρω χώρου και των υπόλοιπων χρηστών 
του δρόμου που πλησιάζουν ή διέρχονται, ενώ 
σταθμεύει το αυτοκίνητο.

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*
Η κάμερα του συστήματος στάθμευσης είναι ένα 
βοήθημα και δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει 
τις ευθύνες του οδηγού. Η κάμερα έχει "τυφλά 
σημεία" στα οποία δεν μπορούν να ανιχνευθούν 
εμπόδια. Προσέξτε μήπως βρίσκονται άνθρωποι 
ή ζώα κοντά στο αυτοκίνητο.

Lane Keeping Aid (LKA)*
Η λειτουργία Lane assistance είναι απλώς 
βοήθημα του οδηγού και δεν ενεργοποιείται σε 
όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές ή οδικές συν-
θήκες. Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να 
οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τηρεί 
τους ισχύοντες νόμους και τον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας.

Blind Spot Information (BLIS)* και Cross 
Traffic Alert (CTA)*
Το BLIS και το CTA επικουρούν, δεν υποκαθι-
στούν, την ασφαλή οδήγηση και τη χρήση του 
εσωτερικού και των εξωτερικών καθρεπτών. Δεν 
μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν την εγρή-
γορση και την υπευθυνότητα του οδηγού. Την 
ευθύνη για την ασφαλή αλλαγή λωρίδας και την 
κίνηση με την όπισθεν με ασφάλεια έχει πάντοτε 
ο οδηγός. Το BLIS δεν λειτουργεί σε κλειστές 
στροφές και όταν το αυτοκίνητο κινείται με την 
όπισθεν.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
αερόσακου συνοδηγού*
Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει διακόπτη για την 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αερόσακου 
συνοδηγού, ο αερόσακος είναι πάντοτε 
ενεργοποιημένος. Μη βάζετε ποτέ ένα παιδί σε 
βοηθητικό παιδικό κάθισμα, σε παιδικό κάθισμα 
ή σε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη 
θέση του συνοδηγού όταν ο αερόσακος είναι 
ενεργοποιημένος. Στο κάθισμα του συνοδη-
γού δεν πρέπει να κάθονται άτομα με ύψος 
μικρότερο από 140 cm όταν ο αερόσακος είναι 
ενεργοποιημένος. Στο κάθισμα του συνοδη-
γού δεν πρέπει να κάθονται άτομα με ύψος 
μεγαλύτερο από 140 cm όταν ο αερόσακος 
είναι απενεργοποιημένος. Μην επιτρέπετε σε 
κανέναν να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, αν 
το μήνυμα στην κονσόλα οροφής δείχνει ότι ο 
αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και επίσης 
αν εμφανίζεται η προειδοποιητική λυχνία του συ-
στήματος αερόσακων στην οθόνη του οδηγού. 
Κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη σοβαρής βλάβης. 
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο το συντομότερο 
δυνατό. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικού χειρισμού
Ο οδηγός φέρει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη να 
διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά 
και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί οδικής 
κυκλοφορίας.

Χρηση καθοδηγησης μεσω χαρτη*
Να έχετε την πλήρη προσοχή σας στραμμένη 
στον δρόμο και να είστε πλήρως συγκεντρωμέ-
νοι στην οδήγηση. Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση. 
Λόγω καιρικών συνθηκών ή περιόδων του έτους 
που επηρεάζουν τις οδικές συνθήκες, ορισμένες 
συστάσεις μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.

Volvo On Call*
Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call, το σύστημα 
λειτουργεί μόνο σε περιοχές όπου οι συνεργά-
τες του VOC έχουν κάλυψη κινητής τηλεφωνίας 
και στις αγορές όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη. 
Όπως και με τα κινητά τηλέφωνα, λόγω διαταρα-
χών στην ατμόσφαιρα ή ασθενούς κάλυψης 
από τον πομπό, η σύνδεση μπορεί να μην είναι 
εφικτή, π.χ. σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Για 
τις επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό 
και ενημερωτικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες 
VOC, βλ. εγχειρίδιο κατόχου καθώς και τη 
συμφωνία σχετικά με τη συνδρομή VOC.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αναδίπλωση της πλάτης καθισμάτων στα 
πίσω καθίσματα
Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω 
κάθισμα όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την 
πλάτη του καθίσματος. Επίσης, οι ζώνες ασφα-
λείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην 
πόρπη τους. Το ενσωματωμένο βοηθητικό παι-
δικό κάθισμα* στο μεσαίο κάθισμα στη δεύτερη 
σειρά καθισμάτων πρέπει να είναι κατεβασμένο 
για να μπορέσετε να κατεβάσετε το κάθισμα. 
Το υποβραχιόνιο* για το μεσαίο κάθισμα στη 
δεύτερη σειρά καθισμάτων πρέπει να είναι 
ανεβασμένο για να μπορέσετε να κατεβάσετε 
το κάθισμα.

Οι τρεις οθονες του αυτοκινητου
Η μονάδα προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ* 
(Head-Up display), μέσω της οποίας προβάλ-
λονται οι πληροφορίες, βρίσκεται στο ταμπλό. 
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Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο τζάμι του 
καλύμματος της μονάδας προβολής - μην 
τοποθετείτε και μη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο 
τζάμι του καλύμματος.

Χειρισμος του συστηματος κλιματισμου του 
αυτοκινητου
Ο αερισμός καθισμάτων δεν μπορεί να τεθεί 
σε λειτουργία αν η θερμοκρασία στο χώρο 
επιβατών είναι πολύ χαμηλή. Αυτό συμβαίνει για 
να μην είναι πολύ κρύο για το άτομο που κάθεται 
στο κάθισμα.

Καθαρισμος της κεντρικης οθονης
Το πανί από μικροΐνες πρέπει να είναι καθαρό, 
χωρίς άμμο και παρόμοιες ύλες, όταν καθαρί-
ζετε την κεντρική οθόνη. Διαφορετικά, υπάρχει 
κίνδυνος να γρατζουνιστεί η οθόνη. Όταν καθα-
ρίζετε την κεντρική οθόνη, να την πιέζετε πολύ 
ελαφρά. Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, η οθόνη 
μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην ψεκάζετε υγρό ή 
καυστικά χημικά απευθείας πάνω στην κεντρική 
οθόνη. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών, 
άλλα καθαριστικά, σπρέι, διαλυτικά, οινόπνευμα, 
αμμωνία ή καθαριστικά που περιέχουν λειαντικές 
ουσίες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο, 
χαρτοπετσέτες ή χαρτί κουζίνας, η κεντρική 
οθόνη μπορεί να γρατσουνιστεί.

Υποδοχή Aux In και θύρα USB και 
ρευματοδότες
Η μέγ. απαίτηση ισχύος είναι 10 A (120 W) κάθε 
φορά που χρησιμοποιείται ένας ρευματοδότης 
12 V στην επιμήκη κονσόλα. Αν χρησιμοποιη-
θούν και οι δύο ρευματοδότες στην επιμήκη 
κονσόλα ταυτόχρονα, τότε η ισχύς είναι 7,5 A 
(90 W) ανά ρευματοδότη. Η μέγ. απαίτηση 
ισχύος είναι 10 A (120 W) για τον ρευματοδότη 
12 V στον χώρο αποσκευών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήση της λειτουργίας κλειδώματος/ 
ξεκλειδώματος Keyless*
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή τα συστήματα 
ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές 
στις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. 
Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί 
κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές 
συσκευές, π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορη-

τούς υπολογιστές ή φορτιστές - κατά προτίμηση 
σε απόσταση όχι μικρότερη από 10-15 cm.

Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα
Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές ρελαντί 
είναι υψηλές ανεξάρτητα από την εξωτερική 
θερμοκρασία. Αποτελούν μέρος του αποτε-
λεσματικού συστήματος ελέγχου εκπομπών 
της Volvo. Κατά την κρύα εκκίνηση, ορισμένοι 
πετρελαιοκινητήρες αργούν να τεθούν σε 
λειτουργία λόγω της προθέρμανσης.

Οι τρεις οθονες του αυτοκινητου
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το Σύστημα 
προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης*, οι 
πληροφορίες στην Προβολή ενδείξεων στο 
παρμπρίζ (Head-Up display) αντικαθίστανται από 
το γραφικό σύμβολο για την Προειδοποίηση 
μετωπικής σύγκρουσης*. Αυτό το γραφικό 
σύμβολο εμφανίζεται ακόμη κι αν η προβολή 
ενδείξεων στο παρμπρίζ είναι απενεργοποιη-
μένη. Η ικανότητα του οδηγού να βλέπει τις 
πληροφορίες στην προβολή ενδείξεων στο 
παρμπρίζ είναι περιορισμένη αν φορά πολωτικά 
γυαλιά ηλίου, δεν κάθεται στο κέντρο του 
καθίσματος οδηγού, υπάρχουν αντικείμενα 
πάνω στο τζάμι του καλύμματος της μονάδας 
προβολής ενδείξεων και επικρατούν μη ευνοϊκές 
συνθήκες φωτισμού. Ορισμένα οπτικά εφέ 
μπορεί να προκαλέσουν πονοκεφάλους και μια 
αίσθηση στρες όταν χρησιμοποιείται η προβολή 
ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Περιήγηση στην κεντρική οθόνη
Η πάνω προβολή δεν είναι διαθέσιμη κατά την 
εκκίνηση/τερματισμό λειτουργίας ή όταν στην 
οθόνη εμφανίζεται κάποιο μήνυμα. Δεν είναι 
επίσης διαθέσιμη όταν εμφανίζεται η πλήρης 
οθόνης του συστήματος κλιματισμού.

Χειρισμος του συστηματος κλιματισμου του 
αυτοκινητου
Η θέρμανση/ψύξη δεν επιταχύνεται αν επιλέξετε 
υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή 
που ουσιαστικά χρειάζεται. 

Καθαρισμος της κεντρικης οθονης
Η οθόνη δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν 
στην οθόνη εμφανίζεται υπόδειξη για να πραγ-
ματοποιήσετε κάποια ενέργεια.

Ανοιγμα και κλεισιμο της ηλεκτροκινητης* 
πορτας χωρου αποσκευων
Εάν το σύστημα έχει παραμείνει σε λειτουργία 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται 
αυτόματα για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από 
2 λεπτά περίπου. Υπάρχει κίνδυνος έκπτωσης ή 
πλήρους αναστολής της λειτουργίας, αν ο πίσω 
προφυλακτήρας είναι καλυμμένος με μεγάλη 
ποσότητα πάγου, χιονιού, βρομιάς ή παρόμοιων 
υλικών. Για αυτό τον λόγο, φροντίστε να τον 
διατηρείτε καθαρό.

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*
Διατηρείτε το φακό της κάμερας καθαρό, χωρίς 
βρομιά, πάγο και χιόνι, για να διασφαλίσετε τη 
βέλτιστη λειτουργία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Χειρισμός του υπολογιστή ταξιδίου
Μπορούν να σημειωθούν ορισμένες αποκλίσεις 
στον υπολογισμό της απόστασης οδήγησης αν 
αλλάξει το οδηγικό στιλ.

Χρηση του ντουλαπιου συνοδηγου
Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης 
την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
κωδικό ασφαλείας για να επαναρυθμίσετε τη 
λειτουργία αν κάποιος προσπαθήσει να απε-
νεργοποιήσει το κλείδωμα προσωπικών χώρων 
με λανθασμένο κωδικό. Φυλάξτε τον κωδικό 
ασφαλείας σε ασφαλές σημείο.

Σύνδεση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο
Αν το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου 
αναβαθμιστεί, η σύζευξη μπορεί να διακοπεί. Σε 
αυτή την περίπτωση, διαγράψτε το τηλέφωνο 
από το αυτοκίνητο και επαναλάβετε τη σύζευξη.

Συνδεση στο διαδικτυο
Όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, πραγματοποι-
είται μεταφορά δεδομένων (κυκλοφορία δεδο-
μένων), γεγονός που μπορεί να ενέχει χρέωση. 
Η ενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων 
μπορεί να ενέχει περαιτέρω χρεώσεις. Απευ-
θυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που 
χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας 
δεδομένων. Η ενεργοποίηση του Wi-Fi μπορεί 
να ενέχει περαιτέρω χρεώσεις από τον πάροχο 
υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Απευ-

θυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που 
χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας 
δεδομένων. Κατά τη λήψη (download) μέσω 
κινητού τηλεφώνου, προσέχετε το κόστος για 
τη λήψη δεδομένων.

Apple CarPlay* στην κεντρική οθόνη
Η Volvo δεν ελέγχει το περιεχόμενο στην 
εφαρμογή Apple CarPlay. Αν στο αυτοκίνητο 
υπάρχει συνδεδεμένο τηλέφωνο ή media player 
μέσω Bluetooth, δεν θα είναι διαθέσιμο όσο 
είναι ενεργό το Apple CarPlay διότι το Bluetooth 
θα είναι απενεργοποιημένο. Για να συνδέσετε 
το αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε το Wi-Fi ή το 
ενσωματωμένο μόντεμ του αυτοκινήτου*.

Διαχείριση και ενημέρωση εφαρμογών, 
χαρτών και συστημάτων
Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρε-
άσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομέ-
να, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση 
στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική, τότε 
μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download). 
Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή 
να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες.
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