
VälkOmmen tIll DIn nyA VOlVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de 
vanligaste funktionerna. 

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns 
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella 
informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (*).

På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.

vOLvO C70

quick guide



nyckelblad

används till att låsa/låsa upp handskfacket eller 
förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen är 
strömlös. 

Fjärrnyckel

låser dörrar och bagagelucka samt 
aktiverar larmet*. efter 30 sekunder 
dubbellåses dörrarna och går sedan inte 
att öppna från insidan.

låser upp dörrara och bagagelucka 
samt avaktiverar larmet.

låser upp bagageluckan – den öppnas 
inte.

Trygghetsbelysning. Tänder lampor i si-
dospeglar*, blinkers och parkeringsljus, 
vid nummerplåt, kupétak och golv.

Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sek-
under vid en nödsituation för att utlösa 
larmet.

a automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka 
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

nyckelöppning bagagelucka.

BlInkerS

A  kort sekvens – 3 blinkningar.
B  kontinuerlig blinksekvens.

   VArnInG

Ställ in ratten innan körning påbörjas – ald-
rig under körning.

InStällnInG AV rAtten

kAllStArt AUtOStArt *

– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid 
fjärrnyckeln/startvredet till ändläge III och 
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.

dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckellä-
ge II innan den startas.

   OBS

efter kallstart är tomgången hög oavsett  
yttertemperatur. en stunds förhöjd tomgång  
är en del av Volvos effektiva avgasrenings-
system.



FörVArInGSUtrymmen, 12 V-UttAG & AUx/USB*

12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller 
II. 12 V-uttaget* i bagageutrymmet är alltid 
aktivt.

Med aUX/USb*-uttaget kan bilens ljudanlägg-
ning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.

   VIktIGt
Med motorn avstängd kan användning av 
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur start-
batteriet.

ljUSreGlAGe

Manuell ljushöjdsreglering (automatisk 
för Xenon-ljus*).

automatiskt halvljus. Helljusblink fung-
erar men inte fast helljus.

Parkeringsljus

Halvljus. Släcks när motorn stängs av. 
Helljus kan aktiveras.

aktiva Xenon-ljus*, ljusbilden följer rat-
tens rörelser.

display- och instrumentbelysning.

dimstrålkastare

Öppnar lucka för tanklock.

dimljus bak (enbart förarsida).

A Helljusblink

B Hel-/halvljusväxling och ledbelysning.



ljUDAnläGGnInG

1  Tryck för På/av. 
Vrid för att justera ljudvolym.

2  Radio Fm1, Fm2 eller Am.

4  display

5  mODe – cD, AUxa eller USB.

6  Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS, 
Dolby Pro logic II* eller SUB-BAS* – vrid 
för att justera.

9  menU – AUx, volym och avancerade 
ljudinställningar. 
aktivera/avaktivera SUB-BAS*.

RadIO

6  Vrid för att välja station.

8  Söker upp nästa starka station.

10  Sök station med vänster-/högerpil. 
lagra upp till 20 stationer genom att hålla 
in 0–9 på Fm1 eller Fm2 vid önskad sta-
tion tills displayen bekräftar valet.

 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de 
10 starkaste stationerna. displayen visar 
AUtOlAGrInG under sökning. 
Välj lagrad station med 0–9.

cd-SPelaRe

3  kort tryck matar ut aktuell skiva. 
långt tryck matar ut alla skivorb.

6  Vrid för att byta spår.

7  cd-växlare* – välj skiva med 1–6.

10  byt cd-spår med vänster-/högerpil. 
Välj cd-skivab med upp-/nerpil.

a aUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir 
bäst med dess volym ställd på medium).

b endast cd-växlare*.

VInDrUtetOrkAre Och reGnSenSOr*

1  Regnsensor På/av, med spak i läge 0.

2  Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.

A enkelsvep

0 av

B Intervalltorkare, se även (2).

C normal svephastighet.

D Hög svephastighet.

E Spolare vindruta och strålkastare.

 lyser då regnsensorn är aktiv.



aUTOMaTISk ReGleRInG

I AUtO-läge hanterar ecc-systemet alla funk-
tioner automatiskt och gör därmed bilkörningen 
enklare med optimal luftkvalitet.

1  Tryck för automatisk reglering av vald 
temperatur och övriga funktioner.

7  Tryck för individuell temperatur vänster (l) 
eller höger (r) sida. 
Vrid för önskad temperatur. displayen visar 
vald temperatur.

ManUell ReGleRInG

1  Vrid för att ändra fläkthastighet.

2  Max. defroster. Riktar all luft mot framruta 
och sidofönster med maximal luftström.

3  m – Återcirkulation På/av. 
A – luftkvalitetssystem* På/av.

4  eluppvärmd bakruta och yttre speglar.

5  luftdistribution

6  Ac – luftkonditionering På/av. kyler 
kupén och avimmar rutorna.

elektrOnISk klImAtAnläGGnInG – ecc*

   VArnInG
Felaktigt användande kan medföra livsfara. 
konsultera instruktionsboken vid minsta 
osäkerhet kring användandet.

PAcOS (Passenger airbag cut Off Switch)

använd nyckelbladet för omkoppling On/OFF.

OFF – krockkudden är avaktiverad.  
PASSenGer AIrBAG OFF visas i  
varningslampan ovanför inre backspegeln. 

barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i 
framsätet men aldrig passagerare över  
140 cm.

On – krockkudden är aktiverad.  
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet 
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.

FrÅnkOPPlInG krOckkUDDe – PAcOS*



FärDDAtOr Och trIPPmätAre

1  låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på 
bränsle snarast.

2  bränslemätare. Symbolens pil påminner 
om på vilken sida tanklocket sitter.

3  display för färddator, meddelanden, klocka 
och yttertemperatur.

4  kort tryck växlar mellan t1 & t2. 
långt tryck nollställer aktuell mätare.

5  t1 & t2 – oberoende trippmätare, som 
alltid är på.

6  Tryck för att visa/släcka meddelande.

7  Vrid för att se färddatorns alternativ.

8  kort tryck nollställer färddatorns aktuella 
funktion. 
långt tryck nollställer alla färddatorns 
funktioner.

klOckA, jUSterInG
1. På mittkonsolen, tryck menU.

2. Välj Ställ klockan.

3. Tryck enter.

4. Välj siffra med ”pil höger” eller ”pil vänster”.

5. Justera klockan med siffrorna på knappsatsen 
eller ”pil upp” eller ”pil ner” på navigerings-
knappen.

6. Tryck enter för att avsluta.

   OBS

displaytext kIlOmeter tIll tOm tAnk är 
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad 
på tidigare körförhållanden.

Skulle blIS’ indikeringslampa lysa trots att inget 
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken 
vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga 
på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i 
kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten 
BlIS SerV. erFOrDrAS.

BlIS – BlInD SPOt InFOrmAtIOn SyStem*



ManÖVReRInG

mAnöVrerInG tAk 

FÖRbeRedelSeR

Inga föremål på hatthylla, tak eller bagage-
lucka.

2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.

Plan mark.

Utetemperatur över –10 ˚c.

Stängd bagagevägg och -lucka.

Håll noggrann uppsikt så att inga personer 
är nära takets rörliga delar vid manövrering.

Sidorutorna åker ner några centimeter när taket 
manövreras. de återgår sedan automatiskt.

•

•

•

•

•

•

BAGAGeVäGG

bilen ska stå still.

Motorn ska gå på tomgång.

Tryck ner bromspedalen.

Håll knapp (a) eller (b) intryckt tills en signal 
ljuder och meddelandet tAket StänGt/
tAket öPPet visas i displayen.

Släpp knappen.

1.

2.

3.

4.

5.

bagageväggen avgränsar lastutrymmet för 
att ge plats åt det fällbara taket.

Fäll upp bagageväggen vid lastning.

Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) innan 
nerfällning av taket (se dekal på bagage-
väggen).

1.

2.

Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta 
lastning.

Håll in knappen tills taket höjts.

Fäll upp bagageväggen, lasta och fäll 
sedan ner den helt.

Håll in knappen tills taket sänkts.

1.

2.

3.

lASthjälP
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1  Svankstöd

2  Ryggstödets lutning.

3  Höj/sänk stolen.

4  Höj/sänk sittdynans framkant.

5  Framåt/bakåt.

6  Insteg till baksäte.

ManUell STOl

Föra stolen framåt
lossa bältet från bältesguiden (a).

lyft handtaget (b) och fäll ryggstödet 
framåt till låst läge.

Skjut stolen framåt (c).
Föra stolen bakåt

Skjut stolen bakåt till önskat läge (d).

lyft handtaget (e) och fäll tillbaka rygg-
stödet.

Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).

elManÖVReRad STOl*

Föra stolen framåt
lossa bältet från bältesguiden (a).

lyft handtaget (b) och fäll ryggstödet 
framåt till låst läge.

Håll in knappens främre del (G).

Föra stolen bakåt
Håll in knappens bakre del (G).

lyft handtaget (e) och fäll tillbaka rygg-
stödet.

Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).

   OBS

Vid påtagning av bältet hämtas det enklast 
nere vid bältesguiden, inte över axeln.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

BIlVÅrD

InStällnInG FrAmStOl InSteG tIll BAkSäte

Handtvätt är skonsammare mot lacken än 
automattvätt. lacken är också känsligare 
när den är ny. därför rekommenderas hand-
tvätt under bilens första månader. 
använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på 
att smuts och grus kan repa lacken.

   OBS

Ta bort antennen om bilen tvättas i en 
automatisk tvätt. Vrid antennen moturs för 
att ta bort den.
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