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VÄLKOMMEN!
Aqui pode ler sobre as funções no banco traseiro do seu Volvo S90 Excellence. No seu automóvel, aplicação e na Internet encontra informa-
ção do proprietário mais detalhada.

MOSTRADOR CENTRAL DO AUTOMÓVEL
O manual de instruções encontra-se no mostrador central, acessível atra-
vés da vista de topo.

APLICAÇÃO MÓVEL
O manual de instruções está disponível como aplicação (Volvo Manual)
para smartphones e tablets. A aplicação também contém vídeos de instru-
ções para determinadas funções.

PÁGINA DE APOIO DA VOLVO
Na página de apoio da Volvo Cars (support.volvocars.com) encontram-se
manuais e vídeos de instruções, mas também informação adicional e
ajuda para o seu Volvo e a sua experiência enquanto proprietário.

INFORMAÇÃO IMPRESSA
No porta-luvas existe um suplemento do manual de instruções que con-
tém informação sobre fusíveis, especificações e um resumo de informa-
ção importante e prática. Pode ser encomendado posteriormente um
manual de instruções impresso e respetivos suplementos.



CONTEÚDO

01. CONSOLA TÚNEL NO BANCO TRASEIRO
Este capítulo descreve o que se pode encontrar na consola túnel no banco traseiro, por ex.: o mostrador de
comando e o que se pode comandar com o mesmo e a caixa frigorífica com informação sobre como aquecer e arre-
fecer bebidas.

02. CONFIGURAÇÕES DO BANCO
Aqui encontra informação sobre como ajustar e configurar os bancos, assim como outras funcionalidades do banco.

03. PANORÂMICA GERAL DO INTERIOR
Aqui pode ler sobre o interior do automóvel e, por exemplo, obter uma panorâmica geral sobre diferentes comparti-
mentos de arrumação.

04. TEXTOS ESPECIAIS
Textos de aviso, de importante e de nota que devem ser lidos.

À data desta publicação, todos os tipos de opções/acessórios conhecidos estão assinalados com um asterisco: *.



MOSTRADOR DE COMANDO NO BANCO
TRASEIRO

A partir do mostrador de comando, que se encontra na consola túnel
entre os bancos traseiros, pode-se comandar as funções do banco e o
aquecimento e arrefecimento de bebidas.

Levantar o ecrã

– Pressione no lado superior do ecrã. O ecrã sobe e inicia-se automa-
ticamente.

Após um determinado período a luz diminui. Toque no ecrã para o reati-
var.

Descer o ecrã

O ecrã é descido manualmente:

– Pressione no lado superior do ecrã. Pressione até o ecrã ficar com-
pletamente recolhido na consola túnel. O ecrã apaga-se quando é
descido.
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NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO

O mostrador de comando é um ecrã táctil composto por diferentes vis-
tas. Pressione num botão do ecrã para ativar ou alterar as configura-
ções de uma função.

Botões na vista de início
Aquecimento elétrico do banco esquerdo e direito.

Arrefecimento/aquecimento do porta-canecas.

Ventilação do banco esquerdo e direito.

Ajuste do banco do passageiro dianteiro a partir do banco tra-
seiro.

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

Atrás do descanso de braço no banco traseiro existe uma caixa frigorí-
fica com espaço para duas garrafas e respetivos copos de cristal.

Pressione o botão que se encontra sobre a tampa para abrir a
caixa.

No interior da caixa frigorífica existe um comando para ajuste da
temperatura.

A função de arrefecimento está ativa quando o automóvel está em fun-
cionamento ou na posição de ignição II.

AQUECER E ARREFECER BEBIDAS

Em frente ao descanso de braço existem dois porta-canecas/copos e
um suporte de aquecimento/arrefecimento para, por exemplo, garrafas
ou chávenas de chá/café.

– Pressione a tampa para abrir o suporte. O aquecimento e arrefeci-
mento é comandado a partir do mostrador de comando. Os LEDs
azuis indicam que o arrefecimento está ativo, enquanto os LEDs ver-
melhos indicam que o aquecimento está ativo.

É possível ativar o aquecimento ou arrefecimento quando o automóvel
está em funcionamento ou na posição de ignição II.

Pressione várias vezes no botão do mostrador de comando
para alternar entre as duas funções: arrefecimento e aqueci-
mento. O botão indica o modo definido.
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SUBIR A MESA

Existem duas mesas sob o descanso de braço no braço traseiro que
podem ser abertas sobre os bancos traseiros.

1. Abra completamente a tampa do descanso de braço.

2. Levante a mesa do descanso de braço com a ajuda da aba de couro
e vire-a para a frente para uma posição totalmente vertical.

3. Desça o tampo da mesa sobre o banco e desloque-o para o lado.

Repita estes passos pela ordem inversa para recolher a mesa.
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TOMADA USB E ELÉTRICA

Tomada USB: Sob o descanso de braço no banco traseiro existem
duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para,
por exemplo, carregar um telemóvel ou um tablet. As fixações do ecrã*
na parte de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros tam-
bém possuem duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas
para, por exemplo, carregar um telemóvel ou tablet.

Não é possível reproduzir média no equipamento áudio do automóvel
através das tomadas USB.

Tomada elétrica: Sob o descanso de braço no banco traseiro existe
uma tomada elétrica 12 V e uma tomada elétrica 230 V.

230 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 230 V,
por ex.: carregadores ou computadores portáteis (potência máxima de
saída 150 W).

– Conecte a ficha do dispositivo. Desconecte o dispositivo puxando a
ficha.

12 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 12 V,
por ex.: leitores de música ou telemóveis (potência máxima de saída
120 W).

– Retire o isqueiro da tomada e conecte a ficha do dispositivo. Desco-
necte a ficha do dispositivo e volte e colocar o isqueiro quando a
tomada não for utilizada.

O sistema elétrico do automóvel tem de estar pelo menos na posição
de ignição I para que as tomadas USB e elétricas possam fornecer
corrente elétrica.
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AJUSTAR O BANCO TRASEIRO

Os bancos traseiros do automóvel podem ser ajustados com os
comandos no lado dos bancos.

Altere a inclinação das costas do banco ajustando o comando para
a frente/para trás.

Suba/desça a margem dianteira da almofada do banco ajustando a
parte dianteira do comando para cima/baixo.

As configurações de massagem, apoio lateral, apoio lombar e pro-
longamento da almofada do banco estão associadas ao comando
multi-funções.

Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/
cima/baixo). O ajuste do banco pode ser efetuado com o automóvel
em funcionamento e durante um determinado período de tempo após
as portas terem sido destrancadas sem o automóvel se encontrar em
funcionamento. O ajuste também é possível durante um determinado
período de tempo após o automóvel ter sido desligado.

Os bancos têm uma proteção de sobrecarga que dispara se um banco
for travado por qualquer objeto. No caso desta ocorrência, remova o
objeto e volte a acionar o banco.

Para ajustar a posição de descanso/conforto pode ser necessário des-
locar primeiro o banco ligeiramente para a frente.
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AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DO BANCO

Para ajustar o apoio lombar, o apoio lateral nas costas, a extensão da
almofada e as configurações de massagem utiliza-se o comando multi-
funções, no lado do banco. As configurações efetuadas com o botão
multifunções são exibidas no mostrador de comando. O mostrador
exibe apenas as configurações de um banco de cada vez.

1. Suba o mostrador de comando.

2. Ative as configurações do banco rodando ou pressionando o
comando multifunções em qualquer direção. A vista de configura-
ções do banco abre no mostrador de comando.

3. Selecione a função desejada no mostrador de comando pressio-
nando no mostrador ou rodando o comando multifunções para cima/
baixo.

4. Altere a configuração pressionando no comando na direção dese-
jada.

Massagem
Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar a função de massagem.
Quando o automóvel está desligado não é possível utilizar a
função de massagem.

A massagem possui as seguintes possibilidades de configuração:

Ligado/Desligado:

Selecione ligado ou desligado para iniciar/terminar a função
de massagem.

Programa 1-5:

Existem cinco programas de massagem predefinidos. Sele-
cione entre 1 (ondulante), 2 (passo a passo), 3 (avançado), 4
(lombar) e 5 (ombros).

Intensidade:

Selecione entre baixa, normal e alta.
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Velocidade:

Selecione entre lenta, normal e rápida.

Apoio lateral
Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lateral
nas costas do banco.

• Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multi-
funções para aumentar o apoio lateral.

• Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio
lateral.

Apoio lombar
Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lombar.

• Pressione no botão do banco para cima/baixo no comando multifun-
ções para deslocar o apoio lombar para cima/baixo.

• Pressione na parte dianteira do botão do banco para aumentar o
apoio lombar.

• Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio
lombar.

Extensão da almofada do banco
Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o
comando multifunções para ativar o ajuste do comprimento
da almofada do banco.

• Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multi-
funções para prolongar a almofada do banco.

• Pressione na parte traseira do botão do banco para ajustar a almo-
fada do banco de volta para dentro.
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AJUSTE DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO A PARTIR DO BANCO TRASEIRO

A partir do banco traseiro pode-se ajustar longitudinalmente o banco
do passageiro dianteiro e a inclinação das respetivas costas. Utilize o
mostrador de comando para alterar as configurações do banco do pas-
sageiro dianteiro.

1. Pressione no botão no ecrã.

2. Abre-se uma nova vista quando é possível ajustar a posi-
ção de inclinação e longitudinal.

3. Pressione a cruz para regressar à vista de início.

Ajustar inclinação das costas do banco

• Pressione na seta superior esquerda para rebater para a frente as
costas do banco.

• Pressione na seta superior direita para rebater para trás as costas do
banco.

Ajustar na longitudinal

• Pressione na seta inferior esquerda para deslocar o banco para a
frente.

• Pressione na seta inferior direita para deslocar o banco para trás.
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BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

Os bancos podem ser aquecidos para aumentar o conforto quando
está tempo frio. O aquecimento do banco é controlado a partir do mos-
trador de comando.

Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito
para alternar entre os três níveis: alto, médio e baixo. O botão
indica o nível definido.

Os bancos também podem ser ventilados para, por exemplo, eliminar a
humidade da roupa. A ventilação do banco é controlada a partir do
mostrador de comando.

Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito
para alternar entre as três posições: alta, média e baixa. O
botão indica a posição definida.
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PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE
CRIANÇA

O automóvel está equipado com pontos de fixação para a proteção de
criança,  e , na fila de bancos traseira. Os pontos de fixação supe-
riores destinam-se sobretudo à utilização conjunta com cadeiras de cri-
ança viradas para a frente.

– Ajuste as costas do banco para a frente para aceder aos pontos de
fixação.

> Siga sempre as instruções do fabricante para assegurar a monta-
gem correta.
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1 Disponível como opção apenas em alguns mercados.

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO

No lado de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros
existem suportes para tablets1.

Existem cinzeiros nos lados das portas.

Existe um espaço de arrumação sob o descanso de braço entre os
bancos.

Existem compartimentos de arrumos nos lados das portas.

Nas costas dos bancos dianteiros existem bolsas de arrumação.

Nos lados da consola túnel existem bolsas de arrumação.
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SUPORTE PARA TABLET*

Dependendo do nível de equipamentos selecionado, existe um suporte
para tablet no lado traseiro do encosto da cabeça dos bancos diantei-
ros. Contacte um concessionário Volvo para informações sobre os
tablets adequados.

Fixar o tablet no suporte
1. Insira o tablet no conjunto de molas no lado esquerdo do suporte.

2. Encoste o tablet ao suporte e deixe que as molas atuem de volta sob
a estrutura.

3. Desloque o suporte para baixo na fixação até escutar um estalido.

Retirar o suporte da sua fixação
O suporte deve ser sempre retirado quando o banco ou as costas do
banco forem ajustados para além da posição normal do banco.

1. Pressione para baixo o suporte na fixação  enquanto pressiona o
botão no encosto da cabeça .

2. Puxe o suporte para fora da fixação.
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TEXTOS ESPECIAIS
O manual de instruções e restantes manuais con-
têm instruções de segurança e todos os textos de
aviso, de importante e de nota que devem ser lidos.
Algumas funções são válidas apenas para alguns
mercados.

AVISO

AQUECER E ARREFECER BEBIDAS
Guarde garrafas, termos, copos e canecas no
suporte ou na caixa frigorífica durante a viagem.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO
O comando do banco eletricamente aquecido não
deve ser utilizado por pessoas com dificuldade em
sentir aumento de temperatura devido a ausência
sensorial ou que por qualquer outra razão tenham
dificuldade em utilizar o comando. Isto para evitar
queimaduras.

PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CRI-
ANÇA
A cinta de fixação da proteção de criança deve ser
puxada pelo orifício do encosto de cabeça antes de
ser presa no ponto de fixação. Se tal não for possí-
vel, siga as recomendações do fabricante da
cadeira.

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO
Guarde objectos soltos tais como: telemóvel,
câmara, comando à distância para equipamento
adicional, etc., no porta-luvas ou outro comparti-
mento. Caso contrário, perante travagens bruscas
ou colisões, podem causar danos em passageiros.

IMPORTANTE

NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO
Não utilize objectos pontiagudos no écran, este
pode ficar riscado.

SUBIR A MESA
A mesa pode suportar no máximo 10 kg. Em caso
de sobrecarga, o braço de apoio da mesa solta-se
para proteger a perna da mesa. Para repor a mesa,
siga as instruções em baixo:

1. Incline o tampo da mesa ligeiramente para baixo,
numa altura inferior à posição horizontal, e man-
tenha nessa posição.

2. Prenda a ponta metálica da extremidade do
braço de apoio nas ranhuras da calha sob o
tampo da mesa. Em simultâneo, afaste um pouco
a ponta de plástico preta mais afastada no braço
de apoio.

3. Quando a ponta metálica se encontrar na sua
ranhura, incline o tampo da mesa para cima de
modo a que o dispositivo de fixação do braço de
apoio encaixe no seu curso. De seguida, volte a
inclinar o tampo da mesa para baixo.

Agora, o dispositivo de fixação do braço de apoio
pode deslizar na calha sob a mesa e o braço de
apoio encontra-se novamente fixo.

TOMADA USB E ELÉTRICA
Fusíveis

Substitua sempre um fusível danificado por um com
a mesma cor e amperagem. Nunca instale um fusí-
vel com um valor superior ao indicado na tabela do
manual de instruções. Se algum componente elé-
trico não funcionar tal pode dever-se a um fusível
disparado devido a uma sobrecarga momentânea.
Para informações sobre os fusíveis, consulte o
manual de instruções normal.

Potência de saída

A tomada 12 V tem uma potência de saída máxima
de 120 W e tomada 230 V tem uma potência de
saída máxima de 150 W.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO
A ventilação do banco não pode ser iniciada se a
temperatura do habitáculo for demasiado baixa.
Evita-se assim o arrefecimento excessivo do ocu-
pante do banco.

SUPORTE PARA TABLET
O tablet deve ter plástico protetor sobre o ecrã
quando se encontrar no suporte. Isto para evitar
lascas de vidro em caso de colisão.

NOTA

CAIXA FRIGORÍFICA
A caixa frigorífica necessita de circulação livre de ar
para que se obtenha o desempenho ideal. Assim,

deixe pelo menos 5 cm de espaço livre junto à
entrada de ar da caixa no compartimento da carga.

Pode ser necessário ajustar a temperatura em fun-
ção da temperatura ambiente. Recomenda-se a
posição máxima para diminuir a temperatura rapida-
mente.

Devido às temperaturas negativas no fundo do fri-
gorífico para o arrefecimento mais rápido, pode sur-
gir condensação de água e por vezes ser necessá-
rio secar a mesma. Para a melhor secagem/limpeza
é necessário retirar a garrafa transparente de reser-
vatório.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO
As pessoas sensíveis a correntes de ar devem utili-
zar a ventilação dos bancos com cuidado. Com utili-
zação prolongada recomenda-se o nível baixo.
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