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Inleiding

Be
Wij mfort van u en uw mede-inzittenden voorop
ges uele veiligheidsvoorschriften en milieueisen
te v

Om , de instructies en de onderhoudsinformatie
in d

Da

Inl
ste Volvo-bezitter
hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en co
taan. Volvo is één van de veiligste auto’s ter wereld. Uw Volvo is ook ontworpen om aan alle act
oldoen.

nog meer plezier van uw auto te hebben, raden wij u aan om vertrouwd te raken met de uitrusting
it instructieboekje.

nk u dat u gekozen hebt voor Volvo!

eiding
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goede manier om vertrouwd te raken met

nieuwe auto is om het instructieboekje te
n, idealiter voordat u uw eerste rit maakt.

maakt u kennis met nieuwe functies, krijgt
ps hoe u het beste in verschillende
aties met de auto kunt omgaan en leert u
u optimaal gebruik kunt maken van alle

gelijkheden die uw auto biedt. Besteed
aandacht aan de veiligheidsinstructies in
boekje:

in het instructieboekje beschreven
usting is niet op alle modellen aanwezig.
aanvulling op de standaarduitrusting

rden in dit instructieboekje ook de extra’s
fabriek gemonteerde uitrusting) en

bepaalde accessoires (extra uitrusting)
beschreven.

N.B. De uitrusting van de auto’s van Volvo
hangt af van de verschillende behoeften op
de diverse markten en de landelijke en/of
regionale wet- en regelgeving.

De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend. We behouden ons het recht voor
om zonder voorafgaande mededeling wijzi-
gingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation
WAARSCHUWING!

aarschuwingsteksten geven aan dat er
vaar voor persoonlijk letsel bestaat, als

de instructies niet opvolgt.

elangrijk!
oorzichtig”-teksten geven aan dat het
vaar bestaat dat de auto beschadigd
akt als u de instructies niet opvolgt.
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uiten in het verkeer. Het systeem bestaat uit
en elektronische sensor en een koolstoffilter.
e sensor houdt de hoeveelheid koolmon-
xide in de binnenkomende lucht in de gaten
n sluit de luchtinlaat af, zodat het percentage
oolmonoxide in het interieur niet te hoog
ordt – bijvoorbeeld in druk stadsverkeer, files
n tunnels. Het koolstoffilter zorgt dat de
stroom van stikstofoxiden, laaghangend
zon en koolwaterstoffen wordt tegengegaan.
et textiel in de auto voldoet aan de ecolo-
ische norm Eco-Tex2. Op de radiateur zit een
peciale laag, PremAir®3, die schadelijk
aghangend ozon omzet in zuurstof.

2. Internationale norm voor textiel.
3. PremAir® is een gedeponeerd

handelsmerk van de Engelhard
Corporation.
lvo Car Corporation en het milieu

lieubeleid van Volvo

g voor het milieu, veiligheid en kwaliteit zijn
drie kernwaarden van de Volvo Car Corpo-
on die van invloed zijn op alle activiteiten.
auto’s van Volvo voldoen aan strenge inter-
ionale milieueisen en worden in fabrieken
roduceerd die zeer schoon zijn en efficiënt

t middelen omgaan. De meeste eenheden
nen de Volvo Car Corporation zijn gecertifi-
rd voor de milieunorm ISO 14001,
geen tot voortdurende verbeteringen op
eugebied leidt. Alle Volvo-modellen
ben een milieuverklaring waarin de klant
invloed op het milieu van de verschillende
dellen en motoren kan vergelijken. Lees
er op: www.epd.volvocars.se.

Schoon aan binnen- en
buitenkant
Uw Volvo is gebouwd volgens het concept
Schoon aan binnen- en buitenkant, een
concept dat een schone passagiersruimte
combineert met een zeer efficiënt uitlaatgas-
reinigingssysteem. Uw auto bespaart
brandstof en stoot een minimale hoeveelheid
schadelijke stoffen uit. Het zorgt er ook voor
dat u en uw medepassagiers de uitlaatgassen
van andere auto’s niet inademen, omdat de
lucht die de passagiersruimte binnenkomt
wordt gereinigd.
Een geavanceerd luchtreinigingssysteem,
AQS1 (extra), zorgt ervoor dat de lucht in de
passagiersruimte schoner is dan de lucht
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1. Air Quality System
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Rij in de hoogst
mogelijke versnelling.
Een laag motortoerental
zorgt voor een lager
verbruik.
Laat het gaspedaal los
wanneer u van een helling afrijdt.
Rem op de motor. Laat het gaspedaal los
en schakel terug.
Voorkom stationair draaien. Zet de motor
af wanneer u lang stilstaat in een file.
Hanteer afvalstoffen die
schadelijk voor het
milieu zijn, zoals accu’s
en olie, op een milieuv-
riendelijke manier. Neem
contact op met een
erkende Volvo-werkplaats als u niet zeker
weet hoe u dergelijk afval moet
verwerken.
Onderhoud uw auto regelmatig.

oor deze tips op te volgen kan het brand-
tofverbruik worden verlaagd zonder dat dit
an invloed is op de reistijd of het plezier in
et autorijden. U spaart uw auto, bespaart
eld en gebruikt minder van de hulpbronnen
p aarde.
lvo Car Corporation en het milieu

Volvo voldoet aan strenge internationale
eueisen en heeft een laag brandstofver-
ik om de uitstoot van kooldioxide, dat een
de oorzaken van het broeikaseffect is, te

minderen. De auto’s van Volvo zijn uiterst
currerend in hun klasse wat het brand-
fverbruik betreft.

kende Volvo-werkplaatsen en
t milieu
elmatig onderhoud in een werkplaats van

vo zorgt voor een lager brandstofverbruik
draagt daarom bij aan een schoner milieu.
t personeel heeft de kennis en het
eedschap om een optimale zorg voor het
eu te garanderen.

Spaar het milieu
Wij denken dat onze klanten onze zorgen
over het milieu delen. U kunt helpen het milieu
te beschermen door milieuvriendelijke onder-
houdsproducten te kopen en de auto te laten
onderhouden en zelf te onderhouden aan de
hand van de aanwijzingen in het instructie-
boekje.

Hieronder volgen een paar tips voor hoe u het
milieu kunt ontzien:

• Zorg er altijd voor dat de banden de juiste
spanning hebben. Een te lage
bandenspanning leidt tot een verhoogd
brandstofverbruik.

• Imperiaals en skiboxen
resulteren in een grotere
luchtweerstand
waardoor het brandstof-
verbruik aanzienlijk
toeneemt. Verwijder
deze daarom direct na gebruik.

• Laat spullen niet onnodig in de auto
liggen. Hoe groter de belasting van de
auto, des te hoger het brandstofverbruik.

• Gebruik altijd de motorverwarmer voor
een koudestart, als de auto hiermee is
uitgerust. Hierdoor nemen het brandstof-
verbruik en de uitstoot af.

• Rij rustig. Vermijd onnodig snel optrekken
en krachtig remmen.

•

•

•

•

•
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Vergrendelingsknop, simultaanvergren-
deling alle portieren
Blokkeerknop ruitbediening achterpor-
tieren
Knop, elektrisch bediende ruiten
Knop, buitenspiegels
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WAARSCHUWING!
ordel is bestemd ter bescherming van
s één persoon.

WAARSCHUWING!
de gordel zwaar belast werd, bijvoor-
tijdens een aanrijding, moet de
lete gordel worden vervangen. Dit
t in dat ook het oprolmechanisme, de
stigingen, de bouten en de sluitingen
ngen moeten worden. Sommige
hermende eigenschappen van de
el kunnen verloren zijn gegaan, zelfs
eze ogenschijnlijk niet beschadigd is.
ng de gordel ook als deze versleten of

hadigd is. De nieuwe veiligheidsg-
moet zijn goedgekeurd en bedoeld

montage op dezelfde positie als de
ngen gordel.
eng nooit zelf wijzigingen aan de
heidsgordels aan en probeer ze nooit
repareren. Neem contact op met een
de Volvo-werkplaats.
iligheidsgordels

pgordel uittrekken. De gordel moet laag
ragen worden.
aag altijd een veiligheidsgordel

men kan ernstige gevolgen hebben als de
igheidsgordel niet wordt gedragen. Let er
rom op dat alle passagiers hun veiligheidsg-
el omhebben. Zo wordt voorkomen dat bij
aanrijding de passagiers op de achterbank

en de rugleuning van de voorstoelen worden
lingerd.
veiligheidsgordel omdoen:

Trek de gordel langzaam uit en maak deze
vast door de borglip in de sluiting te steken.
Een duidelijke “klik” geeft aan dat de gordel
vastzit.

De gordel losmaken:
– Druk op de rode knop van de vergrendeling.

Laat het oprolmechanisme de gordel naar
binnen trekken. Als de gordel niet volledig
wordt opgerold, moet u de gordel handmatig
zo ver terugrollen dat deze niet langer slap
hangt.

De gordel is geblokkeerd en kan niet
verder worden uitgetrokken:
• wanneer u de gordel te snel uittrekt
• wanneer u remt of optrekt
• als de auto sterk overhelt
Voor optimale bescherming van de veiligheidsg-
ordel is het van belang dat de gordel goed tegen
het lichaam ligt. Laat de rugleuning niet te ver
achteroverhellen. De veiligheidsgordel biedt de
beste bescherming bij een normale rijhouding.
Niet vergeten:
• gebruik geen klemmen of andere acces-

soires die ervoor zorgen dat u de gordel niet
strak langs uw lichaam kunt trekken

• zorg dat er geen slagen in de gordel zitten en
dat hij nergens achter blijft steken

• de heupgordel moet laag zitten (niet over de
buik)

• trek de heupgordel over de heupen door aan
de diagonale schoudergordel te trekken, als
afgebeeld.

WAARSCHUWING!
De veiligheidsgordel en de airbag werken
samen. Als de veiligheidsgordel niet of
onjuist wordt gebruikt, kan dat een nadelig
effect hebben op de werking van de airbags
bij een aanrijding.

Elke g
slecht
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eiligheidsgordel en zwanger-
hap

et is heel belangrijk om de veiligheidsgordel
een juiste manier te dragen wanneer u
anger bent. Hij moet goed aan het lichaam
nsluiten. Het bovenste deel van de gordel
oet tussen de borsten en tegen de zijkant van
buik liggen. Het onderste deel van de gordel

oet plat en zo ver mogelijk onder de buik
gen. Hij mag niet over de buik kunnen glijden.

nstaande moeders moeten de stoel zo ver
ogelijk naar achteren schuiven om de
stand tussen het stuur en de buik zo groot
ogelijk te maken. Zet het stuur zo ver
ogelijk naar voren. Zorg voor een
ngename rijhouding.
rdelwaarschuwing
waarschuwingslampje voor de veiligheids-

dels op het instrumentenpaneel en dat op
bovenkant van de achteruitkijkspiegel
peren, zolang de bestuurder en een
ntuele voorpassagier de veiligheidsgordel
omhebben. De gordelwaarschuwing wordt
seconden automatisch uitgeschakeld, als

snelheid lager is dan 10 km/h. Als
olgens bij een snelheid hoger dan 10 km/h
t dat de bestuurder of de voorpassagier de
igheidsgordel niet omheeft, wordt de
rschuwingsfunctie opnieuw ingeschakeld.
functie wordt weer uitgeschakeld, wanneer
snelheid tot onder 5 km/h terugloopt. Als de
tuurder of voorpassagier de gordel tijdens
rijden losmaakt, wordt de waarschuwings-

functie opnieuw geactiveerd bij snelheden
hoger dan 10 km/h.

N.B. De gordelwaarschuwing is bestemd
voor volwassenen voor in de auto. Als u een
kinderzitje op de passagiersstoel hebt aange-
bracht en het met de veiligheidsgordel hebt
vastgezet, wordt er geen gordelwaar-
schuwing gegeven.
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rmerk op veiligheidsgordels met
delspanner

Gordelspanners
Alle veiligheidsgordels (met uitzondering van
de gordel midden achter) hebben gordel-
spanners. Dit is een mechanisme dat bij een
aanrijding de veiligheidsgordel rond het
lichaam spant. De gordel kan de passagier
daarmee beter in de stoel gedrukt houden.

WAARSCHUWING!
Als de gordel zwaar belast werd, bijvoor-
beeld tijdens een aanrijding, moet de
complete gordel worden vervangen. Dit
houdt in dat ook het oprolmechanisme, de
bevestigingen, de bouten en de sluitingen
vervangen moeten worden. Sommige
beschermende eigenschappen van de
gordel kunnen verloren zijn gegaan, zelfs
als deze ogenschijnlijk niet beschadigd is.
Vervang de gordel ook als deze versleten
of beschadigd is. De nieuwe veiligheidsg-
ordel moet zijn goedgekeurd en bedoeld
voor montage op dezelfde positie als de
vervangen gordel.
Breng nooit zelf wijzigingen aan de
veiligheidsgordels aan en probeer ze nooit
zelf te repareren. Neem contact op met
een erkende Volvo-werkplaats.
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WAARSCHUWING!
Om de kans op letsel bij activering van de
airbags te beperken, moeten de passa-
giers zo rechtop mogelijk zitten met hun
voeten op de vloer en hun rug tegen de
rugleuning. De veiligheidsgordel moet
goed vastzitten.

WAARSCHUWING!
• Zet nooit een kind in een kinderzitje op
de passagiersstoel als de airbag (SRS) is

geactiveerd.1

• Laat kinderen nooit voor de passagier-
stoel zitten of staan.
• Personen kleiner dan 140 cm mogen
nooit op de passagiersstoel plaatsnemen
als de airbag (SRS) is geactiveerd.

Het niet opvolgen van de bovenstaande
aanbevelingen kan levensgevaarlijke
situaties opleveren voor uw kind.

1. Voor informatie over geactiveerde/gedeacti-
veerde airbag (SRS), zie pagina 18.
rbags (SRS)

bag (SRS) aan
stuurderszijde
auto heeft behalve de veiligheidsgordels
een airbag (SRS - Supplemental
traint System) in het stuurwiel. De airbag
pgevouwen in het midden van het

urwiel. Het stuurwiel is voorzien van het
chrift SRS AIRBAG.

Airbag (SRS) aan
passagierszijde
De airbag4 aan passagierszijde zit
opgevouwen in een ruimte boven het
dashboardkastje. Het paneel is voorzien van
het opschrift SRS AIRBAG.

WAARSCHUWING!
e veiligheidsgordel en de airbag werken
men. Als de veiligheidsgordel niet of
juist wordt gebruikt, kan dat een nadelig
fect hebben op de werking van de
rbags bij een aanrijding.

4. Niet alle auto’s hebben een airbag
(SRS) aan de passagierszijde. Deze
kan optioneel worden weggelaten bij
de verkoop.
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WAARSCHUWING!
Als het waarschuwingslampje voor het
airbagsysteem blijft branden of tijdens
het rijden kortstondig gaat branden,
betekent dit dat het systeem niet naar
behoren werkt. Het lampje kan ook een
storing in de gordelsluiting, het SRS-
systeem, het SIPS-systeem of het IC-
systeem aangeven. Neem onmiddellijk
contact op met een erkende Volvo-
werkplaats.
rbags (SRS)

itie van de airbag aan de passagierszijde
en auto met het stuur links of rechts Waarschuwingslampje in instru-

mentenpaneel
Het airbagsysteem wordt continu gecontro-
leerd door de regeleenheid van het systeem.
Het waarschuwingslampje op het instrumen-
tenpaneel gaat branden, wanneer u de
contactsleutel in stand I, II of III draait. Het
lampje dooft, wanneer de sensor/regele-
enheid heeft vastgesteld dat het airbag-
systeem geen storingen vertoont. Een
dergelijke controle neemt doorgaans
ca. 7 seconden in beslag.

WAARSCHUWING!
Plaats geen voorwerpen of acces-

oires op of in de buurt van het SRS
IRBAG-paneel (boven het dashboard-
astje) of binnen de actieradius van de
irbag.
Verricht nooit zelf werkzaamheden aan

e onderdelen van het SRS-systeem in
et stuurwiel of op het paneel boven het
ashboardkastje.
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irbags (SRS)
.B. De airbags werken dusdanig dat de
apaciteit ervan wordt afgestemd op de
otskrachten waaraan de auto blootstaat.

WAARSCHUWING!
Ingrepen in het SRS-systeem kunnen
storingen in de werking veroorzaken en
leiden tot ernstige letsels.
Herstellingen mogen enkel door een
erkende Volvo-werkplaats worden uitge-
voerd.
S-systeem, auto met het stuur links

S-systeem
t systeem bestaat uit een gasgenerator
t daaromheen een opblaasbare airbag. Bij
voldoende krachtige aanrijding wordt de

steking van de gasgenerator geactiveerd
r sensoren. De airbag wordt opgeblazen

wordt tegelijkertijd warm. Om de klap op
angen loopt de airbag leeg wanneer de
ttende de airbag raakt. Daarbij treedt er
kvorming in de auto op. Dit is volkomen
maal. Het totale verloop, van het opblazen
het leeglopen van de airbag, neemt enkele
den van seconden in beslag.

SRS-systeem, auto met het stuur rechts
N.B. De reactie van de sensoren hangt af van
de ernst van de aanrijding en van het feit of de
veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde of
de passagierszijde vooraan wordt gedragen
of niet. Het kan dan ook zijn dat er bij
ongelukken slechts één (of geen enkele) van
de airbags wordt opgeblazen. Het SRS-
systeem registreert de botskracht waaraan
de auto blootstaat en stemt de activering van
een of meerdere airbags daarop af.

A
N
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b
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WAARSCHUWING!
Geactiveerde airbag (passagiersstoel):
Zet nooit een kind in een kinderzitje of op
een kinderkussen op de passagiersstoel.
Dit geldt ook voor personen die kleiner zijn
dan 140 cm.
Gedeactiveerde airbag (passagiersstoel):
Personen die groter zijn dan 140 cm
mogen nooit op de passagiersstoel
plaatsnemen.
Het niet opvolgen van de bovenstaande
aanbevelingen kan levensgevaarlijke
situaties opleveren.

WAARSCHUWING!
Als de auto met een airbag (SRS) aan de
passagierszijde is uitgerust, maar geen
PACOS heeft, is de airbag altijd geacti-
veerd.
rbag (SRS) activeren/deactiveren

rmee wordt aangeduid dat de airbag
S) aan passagierszijde gedeactiveerd is.

COS (extra)
airbag (SRS) aan passagierszijde kan
eactiveerd worden. Dit is bijvoorbeeld
dzakelijk als daar een kind in een kinder-
moet zitten.

nduiding
tekst op de achteruitkijkspiegel geeft aan
de airbag (SRS) aan passagierszijde is
eactiveerd.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Activeren/deactiveren
De schakelaar zit aan de passagierszijde aan
de zijkant van het dashboard en u kunt erbij
door het portier aan die kant te openen.
Controleer of de schakelaar in de gewenste
stand staat. Volvo adviseert u de contacts-
leutel te gebruiken om de stand te wijzigen.
(U kunt ook gebruik maken van andere
voorwerpen die qua vorm op een sleutel
lijken.)
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S-schakelaar in ON-stand.

and van de schakelaar
= De airbag (SRS) is geactiveerd. Met de
akelaar in deze stand kunnen passagiers
ter dan 140 cm aan passagierszijde op de
rstoel zitten, maar kinderen in een kinder-
of op een kussen beslist niet.

SRS-schakelaar in OFF-stand.
OFF = De airbag (SRS) is gedeactiveerd. Met
de schakelaar in deze stand kunnen kinderen
in een kinderzitje of op een kussen aan passa-
gierszijde op de voorstoel zitten, maar passa-
giers groter dan 140 cm beslist niet.

WAARSCHUWING!
Laat geen passagier op de passagiersstoel
plaatsnemen, als het waarschuwings-
lampje voor het airbagsysteem op het
instrumentenpaneel oplicht terwijl de tekst
op het plafondpaneel aangeeft dat de
airbag (SRS) aan die kant gedeactiveerd
is. Het duidt op een ernstige storing.
Bezoek onmiddellijk een erkende Volvo-
werkplaats.
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SIPS-airbags vormen een aanvulling op
t SIPS-systeem. Draag altijd een
iligheidsgordel.

D
he
ve

5. Voor informatie over geacti-
veerde/gedeactiveerde airbag
(SRS), zie pagina 18.

WAARSCHUWING!
• Ingrepen in het SIPS-systeem kunnen
storingen in de werking en ernstig letsel
veroorzaken. Neem contact op met een
erkende Volvo-werkplaats.
• Leg geen voorwerpen tussen de
stoelen en de portierpanelen, omdat dit
gebied binnen de actieradius van de
SIPS-airbag ligt.
PS-airbags

itie van de SIPS-airbags.
PS-airbags, (zij-airbags)
groot deel van de kracht van de aanrijding

dt door het SIPS-systeem over de balken,
en, vloer, dak en andere delen van de carros-
ie verspreid. De SIPS-airbags aan
tuurders- en passagierszijde beschermen
bovenlichaam en vormen een belangrijk
erdeel van het SIPS-systeem. Het SIPS-
agsysteem is opgebouwd uit twee hoofdon-
delen: de SIPS-airbags en de sensoren. De
S-airbags zijn in de frames van de rugleu-
en van de voorstoelen gemonteerd.

Kinderzitjes en SIPS-airbags
Een SIPS-airbag heeft wat kinderzitjes betreft
geen negatieve gevolgen voor de bescher-
mende functies van de auto.
Er kan een kinderzitje op de voorstoel worden
geplaatst, als de auto aan de passagierszijde
niet is uitgerust met een geactiveerde5 airbag.

De
he
ve

WAARSCHUWING!
e SIPS-airbags vormen een aanvulling op
t SIPS-systeem. Draag altijd een
iligheidsgordel.

WAARSCHUWING!
Gebruik alleen stoelhoezen van Volvo of
stoelhoezen die door Volvo goedgekeurd
zijn. Andere stoelhoezen kunnen de werking
van de SIPS-airbags hinderen.
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PS-airbagsysteem
t SIPS-airbagsysteem bestaat uit een
generatoren, SIPS-airbags en sensoren.
een voldoende krachtige aanrijding
geren de sensoren, die op hun beurt weer
gasgeneratoren activeren. De SIPS-
ags worden vervolgens opgeblazen

sen de inzittende en het portierpaneel.
rmee wordt de klap van de aanrijding
evangen, waarna de airbags weer

glopen. De SIPS-airbags worden normaal
proken alleen opgeblazen aan de kant
r de aanrijding plaatsvindt.

Auto met rechtse besturing
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ll-Over Protection System
OPS)
t Roll-Over Protection System van Volvo is
wikkeld om het gevaar te beperken dat de
o over de kop slaat en maximale
cherming te bieden als een ongeluk
ermijdelijk blijkt.

t systeem bestaat uit:

een stabilisatiesysteem, het RSC (Roll
Stability Control) dat het gevaar beperkt
dat de auto kantelt en over de kop slaat
wanneer u bijv. krachtige afremt of in de
slip raakt;
een aanvulling op de inzittendenbevei-
liging door het gebruik van carrosserie-
verstevigingen, opblaasgordijnen en
gordelspanners op alle zitplaatsen (zie
ook pagina 21 en pagina 23).
t RSC-systeem maakt gebruik van een
osensor die wijzigingen in de helling
rdwars registreert. Aan de hand van deze
rmatie wordt vervolgens berekend hoe
ot de kans is dat de auto over de kop
t. Als het gevaar reëel is, treedt het

TC-systeem in werking. Het motortoe-
tal wordt daarbij verlaagd en één of meer
de wielen worden afgeremd, totdat de

o zijn stabiliteit hervonden heeft.

pagina 41 en pagina 114 voor meer infor-
tie over het DSTC-systeem.

WAARSCHUWING!
Onder normale omstandigheden zorgt het
RSC-systeem voor een betere
wegligging. Dit mag echter voor u geen
reden zijn om sneller te gaan rijden. Neem
altijd de gebruikelijke voorzorgsmaat-
regelen bij het rijden.
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WAARSCHUWING!
• Hang of bevestig nooit iets aan de
handgrepen aan het plafond. De haak is
alleen bedoeld voor niet al te zware
kledingstukken (en niet voor harde
voorwerpen zoals paraplu’s).
• Schroef of bevestig geen onderdelen
op de plafondbekleding, de portierstijlen
of de zijpanelen van de auto. Ze kunnen
daarbij hun beschermende werking
verliezen. Er mogen uitsluitend originele
Volvo-onderdelen, bestemd voor
montage op deze plaatsen, worden
gebruikt.
blaasgordijn (IC-systeem)

enschappen
t opblaasgordijn vormt een aanvulling op
SIPS-systeem. Het zit verborgen achter
plafondbekleding langs beide zijden van
auto. Het beschermt inzittenden op zowel
voorstoelen als de achterbank. Het
laasgordijn wordt door de aanrijdings-
soren van het SIPS-systeem geactiveerd
de auto van opzij wordt aangereden. Bij
ivering wordt het opblaasgordijn
eblazen. Het helpt voorkomen dat de
tuurder en de passagiers bij een botsing
t hun hoofd tegen de binnenkant van de
o slaan.

Bij de Volvo XC90 is het opblaasgordijn
ontwikkeld om de inzittenden te beschermen
als de auto over de kop mocht slaan. Op de
variant met zeven zitplaatsen loopt het
opblaasgordijn door tot aan de derde zitrij.

WAARSCHUWING!
Het opblaasgordijn vormt een aanvulling
op de veiligheidsgordel.
Draag altijd de veiligheidsgordel.
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HIPS-systeem en kinderzitjes
et WHIPS-systeem heeft geen nadelige
vloed op de beschermende werking van de

inderzitjes.

H
aa
al

WAARSCHUWING!
Breng nooit zelf wijzigingen aan de stoel
of het WHIPS-systeem aan en probeer ze
nooit zelf te repareren. Neem contact op
met een erkende Volvo-werkplaats.
HIPS-systeem

scherming tegen
iplash-letsel, WHIPS

t WHIPS-systeem (Whiplash Protection
tem) bestaat uit energieabsorberende
leuningen en speciaal voor het systeem
wikkelde hoofdsteunen voor de beide
rstoelen. Het systeem wordt geactiveerd
een aanrijding van achteren, afhankelijk
de hoek waaronder en de snelheid
rmee het achteropkomende voertuig de

o raakt en de materiaaleigenschappen van
voertuig.

Eigenschappen van de stoel
Als het WHIPS-systeem wordt geactiveerd,
klappen de rugleuningen van de voorstoelen
naar achteren zodat de positie van de
bestuurder en de passagier op de
voorstoelen verandert. Zo wordt de kans op
een zogeheten whiplash beperkt.

W
H
in
k

WAARSCHUWING!
et WHIPS -systeem vormt een
nvulling op de veiligheidsgordel. Draag

tijd een veiligheidsgordel.
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WAARSCHUWING!
Plaats geen koffer of iets dergelijks tussen
het zitgedeelte van de achterbank en de
rugleuning van de voorstoelen. Let erop
dat u de werking van het WHIPS-systeem
niet beïnvloedt.
Juiste zithouding
Voor optimale bescherming moeten de
bestuurder en de voorpassagier zoveel
mogelijk in het midden van de stoel plaats-
nemen en de afstand tussen het hoofd en de
hoofdsteun zo klein mogelijk houden.

Het volgende kan worden gebruikt:

• een kinderzitje op de passagiersstoel,
mits de airbag aan passagierszijde is

gedeactiveerd6.
• een achterstevoren gemonteerd kinder-

zitje op de achterbank dat tegen de rugle-
uning van de voorstoel steunt.

Z
W

WAARSCHUWING!
Als de stoel heeft blootgestaan aan

rote krachten, zoals bij een aanrijding
an achteren, moet u het WHIPS-
ysteem laten controleren bij een
rkende Volvo-werkplaats.
Er kunnen eigenschappen van het
HIPS-systeem verloren zijn gegaan,

ok al ziet de stoel er onbeschadigd uit.
eem contact op met een erkende Volvo-
erkplaats om het systeem te laten
ontroleren, ook na een lichte aanrijding
an achteren.

6. Voor informatie over geacti-
veerde/gedeactiveerde airbag
(SRS), zie pagina 18.
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WAARSCHUWING!
ls u één van de ruggedeelten van de
hterbank hebt neergeklapt, moet u de
orstoel aan dezelfde kant naar voren
huiven zodat de rugleuning van de stoel
et tegen het neergeklapte ruggedeelte
n de achterbank aankomt.
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Ac

eerd. Na activering van de airbags/opblaasg-
rdijnen adviseren wij u het volgende:

Sleep de auto naar een erkende Volvo-
werkplaats. Rij niet in een auto met geacti-
veerde airbags, zelfs niet als u na het
ongeluk nog verder kunt rijden.
Laat het vervangen van de onderdelen van
het SRS-, SIPS-, IC- en gordelsysteem
over aan een erkende Volvo-werkplaats.

Sy

G op slaat.
A

S

O slaat1.
W

R aakt.

1 rmd is. Dit houdt niet per definitie in dat de
niet nodig was, omdat de bestaande systemen

D
m
co
ac
lo
om
ku
er
tivering van de veiligheidssystemen

N.B. Het airbagsysteem (SRS, SIPS en IC)
wordt bij een botsing slechts eenmaal geacti-

v
o

–

–

steem Activering

ordelspanners Bij frontale botsingen of wanneer de auto over de k
irbags (SRS) Bij frontale botsingen1.
IPS-airbags Bij aanrijdingen van opzij1.
pblaasgordijn (IC-systeem) Bij aanrijdingen van opzij of als de auto over de kop
HIPS-systeem Bij aanrijdingen van achteren1.

SC-systeem Wanneer de auto bijv. krachtig afremt of in de slip r

. Het kan zijn dat de airbags niet werden geactiveerd, ondanks dat de carrosserie van de auto danig vervo
airbags niet goed werkten. Het betekent alleen dat activering van deze aanvullende veiligheidssystemen
de inzittenden voldoende bescherming boden.

WAARSCHUWING!
e sensor van het airbagsysteem zit op de
iddenconsole van de auto. Als de midden-
nsole doorweekt geraakt is, moet u de
cukabels in de bagageruimte
skoppelen. Probeer de auto niet te starten,

dat de airbags daarbij geactiveerd
nnen worden. Sleep de auto naar een
kende Volvo-werkplaats.

WAARSCHUWING!
Rij nooit met geactiveerde airbags. Ze
kunnen u bij het sturen danig in de weg
zitten. Ook de andere veiligheidssystemen
kunnen beschadigd zijn. Langdurige
blootstelling aan de rook- en stofdeeltjes die
vrijkomen bij activering van de airbags kan
oog- en huidirritatie veroorzaken. Spoel bij
irritatie met koud water. De snelheid
waarmee de airbags/gordijnen worden
opgeblazen kan in combinatie met de toege-
paste materialen resulteren in schaaf- en
brandwonden.
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. Airbag aan bestuurderszijde

. Airbag aan passagierszijde

. SIPS-airbag aan bestuurderszijde

. SIPS-airbag aan passagierszijde

. Opblaasgordijn aan bestuurderszijde

. Opblaasgordijn aan passagierszijde
pectie van airbags en opblaasgordijnen

ntrole-intervallen
stickers op de portierstijl(en) geven het
en de maand aan waarin u contact moet
emen met een erkende Volvo-werkplaats
de airbags, gordelspanners en opblaasg-
ijnen te laten controleren en eventueel te
n vervangen. Als u vragen hebt over de
temen, kunt ook contact opnemen met
erkende Volvo-werkplaats.

Deze sticker vindt u in de portieropening
linksachter.

1
2
3
4
5
6
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inderzitjes en airbags gaan niet samen

inderzitjes en airbags
laats een kind altijd op de achterbank als de
irbag aan passagierszijde is geactiveerd8.
ls de airbag wordt geactiveerd, kan een kind
een kinderzitje aan de passagierszijde

rnstig letsel oplopen.

8. Voor informatie over geactiveerde/
gedeactiveerde airbag (SRS), zie
pagina 18.

WAARSCHUWING!
Personen kleiner dan 140 cm mogen
alleen op de voorstoel plaatsnemen als de
airbag is gedeactiveerd.
nderen en veiligheid

deren moeten comfortabel
veilig zitten

plaats van het kind in de auto en de
eiste uitrusting is afhankelijk van het

icht en de lengte van het kind (zie
ina 31 voor meer informatie).

geacht leeftijd en lengte moeten kinderen
d met de gordel goed om in de auto zitten.
t kinderen nooit bij passagiers op schoot
n.

veiligheidsuitrusting voor kinderen die
vo biedt, is afgestemd op het gebruik in
auto. Door het gebruik van originele
vo-onderdelen bent u er zeker van dat de
estigingspunten en bevestigingsonder-

delen op de juiste wijze zijn aangebracht en
sterk genoeg zijn.

N.B. De wettelijke bepalingen voor het
vervoer van kinderen in de auto verschillen
van land tot land. Ga na welke regels er in uw
land van kracht zijn.

Het volgende kan worden gebruikt:

• een kinderzitje op de passagiersstoel,
mits de airbag aan passagierszijde is

gedeactiveerd7.
• een achterstevoren gemonteerd kinder-

zitje op de achterbank dat tegen de rugle-
uning van de voorstoel steunt.

Kinderzitje en
gordelwaarschuwing
Als u een baby- of kinderzitje (achterste-
voren) op de passagiersstoel hebt aange-
bracht en met de aanwezige
veiligheidsgordel hebt vastgezet, wordt er
niet altijd een gordelwaarschuwing gegeven.
Controleer daarom altijd of de gordel goed in
de sluiting steekt, voordat u wegrijdt!

K

K
P
a
A
in
e

7. Voor informatie over geactiveerde/
gedeactiveerde airbag (SRS), zie
pagina 18.
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Ge t gedeactiveerde1) airbag (SRS)

<
(

monteerd kinderzitje, te bevestigen met
gingsband. Typegoedk.: E5031352

zitje, te bevestigen met veiligheidsgordel.

zitje, te bevestigen met ISOFIX-systeem.

9
(

monteerd kinderzitje, te bevestigen met
gingsband.

rzitje, te bevestigen met veiligheidsgordel.

rzitje, te bevestigen met ISOFIX-systeem.

1
(

nder rugleuning.

1
2 bestemd zijn voor één bepaald merk auto, voor

B rd. Personen kleiner dan 140 cm mogen
no n de bovenstaande aanbevelingen kan
le
sitie van kinderen in de auto

wicht (leeftijd)
Passagiersstoel met geacti-
veerde1 airbag (SRS)

Passagiersstoel zonder (of me
(extra)

10 kg
tot 9 maanden)

Ongeschikte plaats voor deze
leeftijdscategorie.

Mogelijkheden: Achterstevoren ge
veiligheidsgordel en extra bevesti
Achterstevoren gemonteerd baby

Typegoedk.: E5 031602

Achterstevoren gemonteerd baby
Typegoedk.: E5 031622

–18 kg
9–36 maanden)

Ongeschikte plaats voor deze
leeftijdscategorie

Mogelijkheden: Achterstevoren ge
veiligheidsgordel en extra bevesti

Typgoedk.: E5 031352

Achterstevoren gemonteerd kinde

Typgoedk.: E5 031612

Achterstevoren gemonteerd kinde
Typegoedk.: E5 031632

5–36 kg
3–12 jaar)

Ongeschikte plaats voor deze
leeftijdscategorie.

Geïntegreerd kinderzitje met of zo
Typgoedk.: E5 03139

. Voor informatie over geactiveerde/gedeactiveerde airbag (SRS), zie pagina 18.

. Geschikt voor speciale kinderzitjes (zie overzicht onder genoemde typegoedkeuring). Kinderzitjes kunnen
een beperkte groep merken, semi-universeel of universeel zijn.

WAARSCHUWING!
reng nooit een kind aan in een kinderzitje op de passagiersstoel als de airbag (SRS) is geactivee
oit op de passagiersstoel plaatsnemen als de airbag (SRS) is geactiveerd. Het niet opvolgen va

vensgevaarlijke situaties opleveren voor uw kind.
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met zeven zitplaatsen.

<
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oren gemon-
erzitje, te

met
gordel, steun
gingsband.

: E5 031352

Ongeschikte plaats
voor deze leeftijdscate-
gorie.

9
(

oren gemon-
erzitje, te

met
gordel, steun
gingsband.

: E5 031352

Ongeschikte plaats
voor deze leeftijdscate-
gorie.

1
(

den: Kinder-
f zonder rugle-
egoedk.:
2

erd kinderzitje.

: E5 031673

Geïntegreerd kinder-
zitje met of zonder
rugleuning.

Typgoedk.: E5 031392

1 zitje.
2 en bestemd zijn voor één bepaald merk auto,

3

nderen en veiligheid

sitie van kinderen in de auto

wicht (leeftijd) Tweede zitrij, buitenste zitplaatsen1
Tweede zit

zitplaats1

10 kg
tot 9 maanden)

Mogelijkheden: Achterstevoren gemonteerd kinderzitje, te
bevestigen met veiligheidsgordel, steunbeen en extra

bevestigingsband. Typegoedk.: E5 031352

Achterstevoren gemonteerd babyzitje, te bevestigen met
veiligheidsgordel en steunbeen. Typegoedk.: E5 031602

Achterstevoren gemonteerd babyzitje, te bevestigen met

ISOFIX-systeem en steunbeen. Typegoedk.: E5 031622

Achterstev
teerd kind
bevestigen
veiligheids
en bevesti

Typgoedk.

–18 kg
9–36 maanden)

Mogelijkheden: Achterstevoren gemonteerd kinderzitje, te
bevestigen met veiligheidsgordel, steunbeen en extra
bevestigingsband. Typegoedk.: E5 031352

Achterstevoren gemonteerd kinderzitje, te bevestigen met

veiligheidsgordel en steunbeen. Typegoedk.: E5 031612

Achterstevoren gemonteerd kinderzitje, te bevestigen met

ISOFIX-systeem en steunbeen. Typegoedk.: E5 031632

Achterstev
teerd kind
bevestigen
veiligheids
en bevesti

Typgoedk.

5–36 kg
3–12 jaar)

Geïntegreerd kinderzitje met of zonder rugleuning.

Typgoedk.: E5 031392

Mogelijkhe
zitje met o
uning. Typ

E5 03139
Geïntegre

Typgoedk.

. Bij modellen met zeven zitplaatsen moet de zitrij in de achterste stand staan bij gebruik van een kinder

. Geschikt voor speciale kinderzitjes (zie overzicht onder genoemde typegoedkeuring). Kinderzitjes kunn
voor een beperkte groep merken, semi-universeel of universeel zijn.

. Ingebouwd en goedgekeurd voor deze leeftijdscategorie.
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het kinderzitje in de vergrendelde stand
staat;
de stand van de hoofdsteun zorgvuldig
afgestemd is op de lengte van het kind;
de veiligheidsgordel goed strak langs het
lichaam van het kind loopt en nergens
slap hangt of verdraaid is;
de veiligheidsgordel goed over de
schouder loopt (en dus niet onderlangs);
de heupgordel laag over de heupen, het
bekken, loopt om maximale bescherming
te bieden.
OFIX-bevestigingssysteem
or kinderzitjes (extra)
buitenste zitplaatsen van de achterbank
voorbereid voor het ISOFIX-bevestigings-
teem voor kinderzitjes. Neem contact op
t uw erkende Volvo-dealer voor meer infor-
tie over veiligheidsuitrusting voor
eren.

Geïntegreerde kinderzitjes
(extra op model met vijf
zitplaatsen, standaard op model
met zeven zitplaatsen)
De geïntegreerde kinderzitjes voor de
buitenste zitplaatsen van de achterbank van
Volvo zijn speciaal ontworpen om kinderen
optimale bescherming te bieden. In combi-
natie met de aanwezige veiligheidsgordels
zijn de kinderzitjes goedgekeurd voor
kinderen met een gewicht van 15 tot 36 kg.

Z

•

•

•

•

•
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WAARSCHUWING!
Als het geïntegreerde kinderzitje aan grote
krachten blootgestaan heeft, zoals bij een
aanrijding, moet u het kinderzitje met de
gordel in zijn geheel, d.w.z. inclusief de
schroeven, vervangen door een nieuw
kussen en nieuwe schroeven. Ook als het
geïntegreerde kinderzitje er op het oog
intact uitziet, kan het kussen een deel van
zijn beschermende eigenschappen
hebben verloren.
Het kinderzitje moet eveneens worden
vervangen, als het erg versleten of
beschadigd is. Let er echter op dat het zitje
vakkundig wordt vervangen, omdat het
voor de overige inzittenden van groot
belang is dat het nieuwe zitje op de juiste
wijze wordt gemonteerd. Laat het
vervangen en repareren van het kinderzitje
daarom over aan een erkende Volvo-
werkplaats.
Als het zitje vuil geworden is, moet u het ter
plekke schoonmaken. Als de bekleding
dusdanig vuil is dat u deze apart moet
reinigen, gelden de bovenstaande aanwij-
zingen voor vervanging en montage van het
zitje. Verricht geen wijzigingen in of aanvul-
lingen op de constructie van de kinder-
zitjes.
nderen en veiligheid

derzitje uitklappen
Trek aan de handgreep zodat het kinder-
zitje omhoogkomt (1).
Pak het zitje met beide handen vast en
duw het naar achteren (2).
Druk het zo ver achteruit dat het
vergrendelt (3).

Kinderzitje inklappen
– Trek aan de handgreep (1).
– Duw het kussen zo ver omlaag dat het

vastklikt (2).
Let erop dat u het geïntegreerde kinderzitje
eerst moet inklappen voordat u de ruggede-
elten van de achterbank voorover kunt
klappen.

WAARSCHUWING!
et kinderzitje moet in de vergrendelde
and staan voordat u het kind in het zitje
nbrengt.
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et de fabrikant voor nadere inlichtingen over
e montage.
tegreerd kinderzitje vervangen

is belangrijk dat het geïntegreerde kinderzitje
is vastgezet. Laat het vervangen en het

tueel repareren van het zitje daarom over
een erkende Volvo-werkplaats. Voer geen
gingen of aanpassingen uit aan het geïnte-
rde kinderzitje.
ligheidsgordel met speciale
kkeerfunctie (ALR/ELR11)
eiligheidsgordel op de middelste zitplaats
e tweede zitrij is voorzien van een speciale

keerfunctie (ALR/ELR). De blokkeerfunctie
t de gordel aangespannen te houden,
rdoor het gemakkelijker wordt een kinderzitje
te brengen.
het volgende om een kinderzitje met de
heidsgordel vast te zetten.
evestig de veiligheidsgordel aan het kinder-
tje volgens de aanwijzingen die de fabrikant
an het zitje heeft verstrekt.
rek de veiligheidsgordel volledig uit.
et de gordel vast door de borgtong in de
ordelsluiting te steken. Een duidelijker “klik”
eeft aan dat de gordel vergrendeld is.
aat de gordel op het oprolmechanisme
llen en span het aan rond het kinderzitje.

9.

. Voor informatie over geactiveerde/
gedeactiveerde airbag (SRS), zie
pagina 18.

. Automatic Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
ngrijke adviezen!
et gebruik van andere veiligheidsproducten
kinderen die in de handel zijn is het belan-
dat u de bijgeleverde montagevoorschriften
vuldig doorleest en nauwkeurig opvolgt. Hier
n enkele punten waar u op moet letten:
heeft veiligheidsuitrusting voor kinderen

fgestemd is op uw Volvo en uitvoerig door
getest is.

g een kinderzitje altijd volgens de instructies
e fabrikant aan. Zie voor uitgebreide monta-
orschriften de gebruiksaanwijzing bij het
rzitje.
e bevestigingsbanden van het kinderzitje

t aan de hendel vast waarmee u de voorstoel
lengterichting verstelt of aan veren, rails of
n met scherpe randen onder de stoel.
het ruggedeelte van het kinderzitje tegen het
board steunen. (Geldt voor auto’s die niet
itgerust met een geactiveerde9 airbag
) aan de passagierszijde.)
stig nooit een kinderzitje op de passagiers-

l, wanneer uw auto uitgerust is met een
tiveerde airbag (SRS) aan de passagiers-
.
Bij problemen tijdens de montage van
rveiligheidsproducten moet u contact
men met de fabrikant voor nadere inlich-
n over de montage.

Kinderzitje monteren
Volvo heeft veiligheidsuitrusting voor kinderen
die afgestemd is op uw Volvo en uitvoerig door
Volvo getest is.
Bij het gebruik van andere op de markt verkrij-
gbare producten is het belangrijk dat u de bijge-
leverde montagevoorschriften zorgvuldig
doorleest en nauwkeurig opvolgt.
• Zet de bevestigingsbanden van het kinder-

zitje nooit vast aan de hendel waarmee u de
voorstoel in de lengterichting verstelt of aan
veren, rails of balken onder de stoel. Scherpe
randen kunnen de bevestigingsbanden
beschadigen.

• Laat de rugleuning van het kinderzitje tegen
het dashboard steunen. Dit geldt voor auto’s
zonder airbag aan passagierszijde of auto’s
waarvan de airbag is gedeactiveerd.

• Plaats nooit een kinderzitje op de voorstoel
als de auto is uitgerust met een geacti-
veerde10 airbag aan passagierszijde. Bij
problemen tijdens de montage van kindervei-
ligheidsproducten kunt u contact opnemen
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Voor informatie over geactiveerde/
gedeactiveerde airbag (SRS), zie
pagina 18.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen kinderzitjes met stalen
beugels of andere constructies die tegen de
ontgrendelingsknop van de gordelsluiting
kunnen aankomen. Dit om te voorkomen dat
de gordels plotseling losschieten.
Zorg dat het kinderzitje niet met de
bovenkant tegen de voorruit aankomt.

10

11
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De veiligheidsgordel maakt een mechanisch
geluid, wat volkomen normaal is.
functie wordt automatisch opgeheven,
neer u de veiligheidsgordel uit de

delsluiting haalt en loslaat.

problemen tijdens de montage van kinder-
igheidsproducten moet u contact
emen met de fabrikant voor nadere inlich-
en over de montage.
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iet hier welk schakelprogramma er wordt
gehouden.
Buitentemperatuurmeter

buitentemperatuurmeter geeft de buitentem-
atuur aan. Wanneer de temperatuur in het
rval van –5°C tot +2°C ligt, verschijnt er een
euwvlokje op het display. Het symbool wijst
het gevaar voor gladheid.
nneer de auto stilstaat of geparkeerd
taan heeft, kan het zijn dat de buitentempera-
meter een te hoge waarde aangeeft.
Klokje

ai aan de knop om het klokje op de juiste tijd
stellen.
Brandstofmeter

it nog ongeveer 8 liter brandstof in de tank,
neer het lampje op het instrumentenpaneel
cht.
Controle- en waarschuwingslampjes
Richtingaanwijzers, links/rechts
trumentenpaneel

Temperatuurmeter
temperatuurmeter geeft de temperatuur in
koelsysteem van de motor aan. Op het
lay verschijnt een bericht, als de temperatuur
ormaal hoog is en de naald tot in het rode
ied uitslaat. Let erop dat verstralers voor de

iateurgrille het koelvermogen verminderen bij
hoge buitentemperatuur en een zware
sting van de motor.
Display

het display worden informatieve berichten en
rschuwingsberichten weergegeven.
Snelheidsmeter

snelheidsmeter geeft de snelheid van de
o aan.

Dagtellers, T1 en T2
dagtellers gebruikt u om kortere afstanden
te meten. Het rechter cijfer geeft de afstand
onderden meters aan. U kunt de dagtellers
nul zetten door de knop langer dan

2 seconden in te drukken. U wisselt van
dagteller door de knop korte tijd in te drukken.
5. Indicatie voor Cruise control
Zie pagina 52.
6. Kilometerteller
De kilometerteller geeft het totale aantal
kilometers aan dat er met de auto is gereden.
7. Groot licht aan/uit
8. Waarschuwingslampjes
Als er een storing optreedt, licht het waarschu-
wingslampje op en verschijnt er een bericht op
het display.
9. Toerenteller
De toerenteller geeft het motortoerental aan in
duizenden toeren per minuut. Laat de naald van
de toerenteller niet tot in het rode gebied
uitslaan.
10. Indicatie voor automatische versnellingsbak

U z
aan
11.
De
per
inte
sne
op
Wa
ges
tuur
12.
Dra
in te
13.
Er z
wan
opli
14.
15.



PV

Instrumenten, schakelaars en bediening

Co

Fu
Alle
bra
sta
lam
mo
aan
par
par

Dit

.B. Wanneer de tekst “TIJD VOOR REG.
ERVICE” verschijnt, doet u het waarschu-
ingslampje uit en verwijdert u de tekst met
ehulp van de knop READ. Dit gebeurt
utomatisch na 2 minuten.
ntrole- en waarschuwingslampjes

nctietest, lampjes
controle- en waarschuwingslampjes gaan

nden wanneer u de contactsleutel voor het
rten in stand II draait. De werking van de
pjes wordt dan gecontroleerd. Alle lampjes
eten weer uitgaan als de motor is
geslagen, behalve het lampje voor de
keerrem. Dit gaat pas uit als de auto van de
keerrem wordt gehaald.

Als de motor niet binnen vijf
seconden aanslaat, gaan alle
lampjes uit, behalve de lampjes
voor storingen in het uitlaatgas-
reinigingssysteem van de auto
en voor lage oliedruk. Bepaalde
lampjes hebben geen functie.

hangt af van de uitrusting van de auto.

Waarschuwingslampje midden
op instrumentenpaneel

Het waarschuwingslampje knippert
met een rood of oranje licht afhan-
kelijk van de ernst van de geregist-
reerde storing.

Rood licht:
– Breng de auto tot stilstand. Lees het

bericht op het display.
Het lampje blijft branden en de displaytekst
staan totdat de storing is verholpen.

Oranje licht
– Lees het bericht op het display. Verhelp

de storing!
U kunt de displaytekst verwijderen met een
druk op de knop READ (zie pagina 42).
Wanneer u 2 minuten niets doet, verdwijnt de
displaytekst automatisch.
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Als het lampje tijdens het rijden oplicht,
is de druk van de motorolie te laag. Zet
de motor onmiddellijk af en controleer
het motoroliepeil. Als het lampje oplicht

ijl het oliepeil in orde is, moet u de auto tot
and brengen en contact opnemen met een
nde Volvo-werkplaats.
ring in het
aatgasreinigingssysteem
de auto

Neem contact op met een erkende
Volvo-werkplaats om het systeem te
laten controleren.
Storing in SRS-systeem
Als het waarschuwingslampje oplicht,
is er een storing in het SRS -systeem
geregistreerd. Rij de auto naar een
erkende Volvo-werkplaats om het
systeem te laten controleren.

amo laadt niet bij
Als het lampje tijdens het rijden oplicht,
is er waarschijnlijk sprake van een
storing in het elektrisch systeem. Breng

bezoek aan een erkende Volvo-werkplaats.

rgloeifunctie motor (diesel)
Het lampje licht op wanneer de voorg-
loeifunctie van de motor actief is.
Wanneer het lampje dooft, kunt u de
ontrole- en waarschuwingslampjes
toring in ABS

Als het waarschuwingssymbool voor
het ABS-systeem oplicht, werkt het
ABS -systeem niet meer. Het normale
remsysteem van de auto werkt dan nog,

het zonder ABS-regeling.
Breng de auto op een veilige plaats tot
stilstand en zet de motor af. Start de motor
opnieuw.
Als het waarschuwingslampje dooft, kunt u
verder rijden. Er was dan geen sprake van
een werkelijke storing.
Als het waarschuwingslampje echter blijft
branden, moet u de auto naar een erkende
Volvo-werkplaats rijden om het ABS-systeem
te laten controleren.

toring in remsysteem
Alshet lampje voor het REMSYSTEEM
oplicht, kan het zijn dat het
remvloeistofpeil te laag is.
–Breng de auto op een veilige plaats

tot stilstand en controleer het peil in het
remvloeistofreservoir.

s het peil lager is dan het MIN-merkje van het
servoir, kunt u beter niet verder rijden met de
to. Laat de auto naar een erkende Volvo-
erkplaats slepen om het remsysteem te contro-
en.

Als de waarschuwingslampjes
REMSYSTEEM en ABS tegelijkertijd
branden, kan er een storing in de
remkrachtverdeling zijn opgetreden.

– Breng de auto op een veilige plaats tot
stilstand en zet de motor af. Start de motor
opnieuw.

• Als de beide lampjes weer doven, was er
geen sprake van een werkelijke storing.

• Als de waarschuwingslampjes echter blijven
branden, moet u het peil in het remvloeisto-
freservoir controleren.

• Als het peil lager is dan het MIN-merkje van
het remvloeistofreservoir, kunt u beter niet
verder rijden met de auto. Laat de auto naar
een erkende Volvo-werkplaats slepen om het
remsysteem te controleren.

• Als de lampjes echter blijven branden
ondanks dat het peil in het remvloeistofpeil in
orde is, moet u de auto uiterst voorzichtig naar
de dichtstbijzijnde erkende Volvo-werkplaats
rijden om het remsysteem te laten contro-
leren.

Gordelwaarschuwing
Het lampje brandt, zolang de
bestuurder en de voorpassagier de
gordel niet hebben omgedaan.

Te l

terw
stilst
erke
Sto
uitl
van

Dyn

een

Voo

WAARSCHUWING!
Als de waarschuwingslampjes
REMSYSTEEM en ABS tegelijkertijd
oplichten, bestaat het gevaar dat de achter-
trein bij krachtig remmen gaat slippen.
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ls het waarschuwingslampje echter blijft
randen, moet u de auto naar een erkende
olvo-werkplaats rijden om het systeem te laten
ontroleren.
toring in DSTC-systeem
ls hetwaarschuwingslampjeoplicht encontinu
randt, terwijl u het systeem niet hebt uitge-
chakeld is er sprake van een storing in één van
e systemen. De tekst “ANTI-
KID SERVICE VEREIST” verschijnt op het
isplay.

Breng de auto op een veilige plaats tot
stilstand en zet de motor af. Start de motor
opnieuw.
Als het waarschuwingslampje dooft, was er
geen sprake van een werkelijke storing. U
hoeft dan geen bezoek aan een werkplaats
te brengen.
Als het waarschuwingslampje echter blijft
branden, moet u de auto naar een erkende
Volvo-werkplaats rijden om het systeem te
laten controleren.

WAARSCHUWING!
Onder normale omstandigheden zorgt het
DSTC -systeem voor een betere
wegligging. Dit mag echter voor u geen
reden zijn om sneller te gaan rijden. Wees
altijd voorzichtig bij het nemen van
bochten en het rijden op gladde wegen.
tor starten. Geldt alleen voor dieselmo-
en.

rkeerrem aangezet
Let erop dat het lampje alleen
aangeeft dát u de parkeerrem hebt
aangezet en niet hoe hard. Controleer
dit laatste door op het parkeerrem-

aal te trappen! Als u de parkeerrem tijdens
rijden aanzet, hoort u een belsignaal als
rschuwing.

stachterlicht
Het lampje brandt, wanneer u het
mistachterlicht hebt ingeschakeld.

ntrolelampje aanhanger
Het controlelampje knippert, wanneer
u de richtingaanwijzers op de auto en
op de aanhanger gebruikt. Als het

pje niet knippert, is één van de richtingaan-
ers op de auto of de aanhanger defect.

abiliteitssysteem en DSTC
DSTC-systeem (Dynamic Stability and

ction Control) dat meerdere deelsystemen
vat staat uitvoeriger beschreven op
ina 114.
t lampje licht op om na
twee seconden weer te doven

Het lampje licht tijdens het starten van
de motor op om aan te geven dat er
een systeemtest plaatsvindt.

Het lampje knippert
De SC-regeling (Spin Control) tracht
te voorkomen dat de aangedreven
wielen van de auto doorslippen. De
TC-regeling (Traction Control) tracht

de grip van de auto op de weg te verbeteren.
De AYC-regeling (Active Yaw Control) tracht te
voorkomen dat de auto in de slip raakt.
Het RSC-systeem (Roll Stability Control) tracht
te voorkomen dat de auto over de kop slaat.
Het oranje waarschuwingslampje
brandt continu

Het lampje brandt en de melding
TRACTIECONTROLE TIJDELIJK
UIT verschijnt op het informatie-
display.

De TC-regeling is tijdelijk beperkt wegens een
te hoge remtemperatuur.
De regeling wordt automatisch opnieuw
ingeschakeld, wanneer de remtemperatuur
weer normaal is.
Het oranje waarschuwingslampje
brandt continu

Het lampje licht op en de melding
ANTI SKID SERVICE VEREIST
verschijnt op het informatiedisplay.

Het DSTC -systeem werd door een storing
uitgeschakeld.
– Breng de auto op een veilige plaats tot

stilstand en zet de motor af.
– Start de motor opnieuw.
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Displaymelding
Wanneer er een controle- of waarschuwings-
lampje oplicht, verschijnt er tevens een
bericht op het display. Wanneer u het bericht
gelezen en begrepen hebt, kunt u op de knop
READ (A) drukken. Het bericht wordt dan van
het display gewist en in het geheugen
opgeslagen. Het bericht blijft in het
geheugen opslagen, totdat u de onderlig-
gende storing hebt laten verhelpen.

Berichten die duiden op zeer ernstige
storingen kunt u niet van het display wissen.
De berichten blijven op het display staan,
totdat u de onderliggende storing hebt laten
verhelpen.

Berichten die in het geheugen liggen
opgeslagen kunt u op een later tijdstip
nogmaals doorlezen. Druk op de knop
READ (A), als u de opgeslagen berichten wilt
bekijken. U kunt door de berichten bladeren
door op de knop READ (A) te drukken. Druk
nogmaals op de knop READ (A) om de
berichten weer in het geheugen op te slaan.

Als er een waarschuwingsbericht verschijnt
terwijl u zich bijv. in een menu van de boord-
computer bevindt of wilt telefoneren, moet u
eerst bevestigen dat u het bericht hebt
gezien. U doet dat door op de knop
READ (A) te drukken.
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S e kans op schade.
ZE e kans op schade.
S
ZI
S
B roleren.
TI n servicebeurt naar de werkplaats.

gde afstand, het aantal maanden dat
ntal draaiuren van de motor.

O eil en vul zo spoedig mogelijk olie bij zie

O p een veilige manier tot stilstand om het

O p een veilige manier tot stilstand en zet de
4.

O p een veilige manier tot stilstand en zet de
4.

1
2
3

lding Betekenis

TOP AUTO Z.S.M. Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grot
T DE MOTOR AF Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grot

ERVICE SPOED Breng uw auto voor controle naar de werkplaats.
E HANDLEIDING Raadpleeg het instructieboekje.
ERVICE VEREIST Laat uw auto zo spoedig mogelijk controleren.
IJ ONDERHOUD Laat uw auto tijdens de volgende servicebeurt cont
JD VOOR REG. SERVICE Als de displaytekst verschijnt, moet de auto voor ee

Wanneer de tekst verschijnt, hangt af van de afgele
verstreken is sinds de laatste servicebeurt en het aa

LIEPEIL LAAG1 – BIJVULLEN3 Het oliepeil van de motor is te laag. Controleer het p
pagina 164 voor meer informatie.

LIEPEIL LAAG2 – STOP AUTO Z.S.M.3 Het oliepeil van de motor is te laag. Breng de auto o
oliepeil te controleren zie pagina 164.

LIEPEIL LAAG2 – ZET MOTOR UIT3 Het oliepeil van de motor is te laag. Breng de auto o
motor af om het oliepeil te controleren zie pagina 16

LIEPEIL LAAG 2 – ZIE HANDLEIDING3 Het oliepeil van de motor is te laag. Breng de auto o
motor af om het oliepeil te controleren zie pagina 16

. Verschijnt samen met een oranje gevarendriehoek

. Verschijnt samen met een rode gevarendriehoek

. Geldt alleen voor motortypes met olieniveausensor.
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nderslot op achterportieren
xtra)

Met deze knop kunt u het
elektrisch kinderslot op de
achterportieren in- of
uitschakelen. De contacts-
leutel moet daarbij in stand I
of II staan. Wanneer het

derslot geactiveerd is, brandt de LED in de
p. Er verschijnt een bericht op het display,

nneer u het kinderslot in- of uitschakelt.
hakelaars op middenconsole

. De onderlinge positie van de knoppen
variëren.

TC-systeem
Met deze knop kunt u de
functie van het DSTC-
systeem beperken of een
geldende beperking
opheffen. Wanneer de LED
in de knop brandt, is het

TC -systeem actief (voor zover er geen
ake is van een storing).

. Om veiligheidsredenen moet u de knop
stens een halve seconde lang ingedrukt
den om de functie van het DSTC-systeem
eperken. De LED in de knop dooft dan en
tekst “DSTC SPIN CONTROL UIT”
schijnt op het display.
erk de functie van het systeem als u een

l met een afwijkende maat gebruikt.

De volgende keer dat u de motor start, is het
DSTC-systeem weer actief.

Airconditioning achter in passa-
giersruimte (extra)

Druk op de knop om de
airconditioning achter in de
passagiersruimte in te
schakelen. De aircondi-
tioning achter in de passagi-
ersruimte wordt

uitgeschakeld, wanneer u het contact
uitschakelt.
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WAARSCHUWING!
Let erop dat de rijeigenschappen van de
auto veranderen, als u het DSTC-systeem
uitschakelt.
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lektrische aansluiting
standaard)/Aansteker (extra)

U kunt de elektrische
aansluiting voor verschil-
lende accessoires
gebruiken die op een
spanning van 12 V werken,
zoals een mobiele telefoon

f koelbox. U activeert de aansteker door de
nop in te drukken. Wanneer de aansteker
eet genoeg is, veert de knop automatisch
it. Haal de aansteker uit de opening en
ebruik het roodgloeiende stuk metaal om
en sigaar of sigaret aan te steken. Om
eiligheidsredenen moet u het deksel altijd
p de aansluiting laten zitten, wanneer deze
iet in gebruik is.
kunt maximaal 10 A via de aansluiting

fnemen.

LIS – Blind Spot Information
ystem (extra)

Druk op de knop om het
systeem te deactiveren of te
heractiveren zie pagina 133
voor meer informatie.
lapbare buitenspiegels
tra)

Met deze knop kunt u de
elektrisch bediende
buitenspiegels in- en
uitklappen.

Ga als volgt te werk, als één
van de buitenspiegels per

eluk in- of uitgeklapt is:

Klap de buitenspiegel die verzet is terug
in de normale stand.
Draai de contactsleutel in stand II.
Klap de buitenspiegel met behulp van de
knop eerst naar binnen en vervolgens
weer naar buiten toe. De buitenspiegels
staan daarna weer in hun oorspronkelijke
stand.

rkeerhulp (extra)
Het systeem is bij het
starten van de motor altijd
geactiveerd. Druk op de
knop om de “Parking
Support” uit te schakelen of
opnieuw in te schakelen (zie
ook pagina 115).

Alarmsensoren en
Safelock-functie1 tijdelijk
deactiveren

Met deze knop kunt u de
Safelock-functie desge-
wenst uitschakelen
(Safelock houdt in dat
portieren na vergrendeling
niet meer van de binnenkant

te openen zijn). Met deze knop kunt u ook de
bewegingsmelder en de niveausensoren van

het alarmsysteem2 buiten werking stellen. De
LED in de knop brandt, wanneer de functies
zijn uitgeschakeld of buiten werking zijn
gesteld.

Verstralers (extra)
Druk op deze knop als u de
verstralers van de auto’s
tegelijk met het groot licht
wilt voeren of als u de
verstralers uit wilt schakelen.
De LED in de knop brandt

om aan te geven dat de functie actief is.
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et de stadslichten en het groot licht/
imlicht. De LED in de knop brandt, wanneer
de mistlampen hebt ingeschakeld.

.B. In sommige landen mag u geen dimlicht
oeren in combinatie met mistlampen.

– Mistachterlicht
ontactsleutel in stand II. Druk op de knop.
et mistachterlicht brandt in combinatie met
et groot licht/dimlicht. De LED in de knop en
et lampje op het instrumentenpaneel
randen, wanneer u het mistachterlicht hebt
geschakeld.

pgelet: De regels voor het gebruik van de
istlampen vóór en achter verschillen van
nd tot land.
rlichtingspaneel

Koplampen en stadslichten/
rkeerlichten

Alle verlichting uit.

Auto’s met automatisch dimlicht
(bepaalde landen)

ntactsleutel in stand II: Dimlicht aan (plus
dslichten voor en verlichting achter, kente-
plaatverlichting en instrumentenver-
ting). Het dimlicht gaat automatisch aan,
neer u de contactsleutel in de startstand

ait en kan niet worden uitgeschakeld. Als
voor buitenlandse reizen noodzakelijk is,
t u het automatische dimlicht in uw Volvo-
rkplaats buiten werking laten stellen.

Stadslichten vóór en verlichting
achter.

Contactsleutel in stand 0: Alle
verlichting uit.

Contactsleutel in stand II:
Koplampen aan (plus stadslichten vóór en
verlichting achter, kentekenplaatverlichting
en instrumentenverlichting).

N.B. U moet de verlichtingsdraaiknop altijd in
deze stand zetten, voordat u het groot licht
kunt inschakelen.

B – Koplamphoogteverstelling
Bepaalde modellen zijn uitgerust met stelmo-
toren bij de beide koplampen, waarmee u de
koplamphoogte kunt afstellen op de belading
van de auto. U stelt de koplamphoogte bij
met de bijbehorende draaiknop op het
dashboard.

Auto’s met Bi-Xenonverlichting (extra) zijn
voorzien van automatische koplamphoogte-
verstelling, zodat draaiknop B ontbreekt.

C – Instrumentenverlichting
Draaiknop omhoog: Fellere verlichting.

Draaiknop omlaag: Zwakkere verlichting.

D – Mistlampen, vóór
Contactsleutel in stand II: Druk op de knop.
De mistlampen vóór branden in combinatie
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Terugverende stand
het wisselen van rijstrook of inhalen duwt
e hendel zo ver omhoog of omlaag dat
e merkbaar weerstand biedt. De hendel
rt in de ruststand terug, wanneer u deze
aat.

Normale bocht
richtingaanwijzers gaan knipperen,
neer u de hendel met het stuurwiel mee
eegt. Wanneer u het stuurwiel na de
ht weer in de uitgangspositie terugdraait,

rden de richtingaanwijzers automatisch
eschakeld.

3. Lichtsignaal
U kunt lichtsignalen geven, wanneer u de
hendel voorzichtig naar u toe trekt (totdat u
een lichte weerstand voelt). Het groot licht
blijft branden, totdat u de hendel weer loslaat.

3. Wisselen,groot licht/dimlicht

Haal de hendel via de lichtsignaalstand naar
u toe en laat de hendel vervolgens weer los
om te wisselen tussen groot licht en dimlicht.

3. “Follow-Me-Home”-verlichting

Doe het volgende, als u uw auto bij donker
verlaat:

– Neem de sleutel uit het contactslot.
– Haal de linker stuurhendel (richtingaanwij-

zerhendel) naar u toe.
– Stap uit de auto.
– Vergrendel de portieren.
Het dimlicht, de stadslichten/parkeerlichten
voor, de achterlichten, de kentekenplaatver-
lichting en de verlichting van de
buitenspiegels (extra) lichten vervolgens op.
De lampen blijven 30, 60 of 90–seconden
lang branden. In een erkende Volvo-
werkplaats kunt u een voor u passende
inschakelduur laten instellen.
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tactslot neemt of vijf minuten nadat u de
o van het contact hebt gezet.

itensproeiers
ctiveert de ruitensproeiers door de hendel
r het stuurwiel toe te trekken.
plampsproeiers
tra op bepaalde markten)

koplampsproeiers verbruiken grote hoeveel-
en sproeivloeistof. Om vloeistof te besparen

rden de koplampen alleen iedere vijfde keer
u de voorruitsproeiers activeert gesproeid
rekend over een periode van tien minuten).
nneer er meer dan tien minuten zijn
streken sinds de laatste sproeibeurt van de
rruit, worden ook de koplampen weer
proeid bij het activeren van de ruitens-
eiers.
reduceerde sproeifunctie
nneer er nog ongeveer één liter sproeierv-
istof in het reservoir zit, worden de
lampen en de achterruit niet langer schoon-
proeid. Dit omdat de sproeifunctie van de
rruit de voorrang heeft.

elangrijk!
automatische wasstraten:

chakel de regensensor uit door op
nop (2) te drukken, terwijl de contacts-
utel ten minste in stand I staat. De ruiten-
issers kunnen anders in beweging komen
n daarbij beschadigd raken.
itenwissers/-sproeiers

rking wisser-/sproeiersysteem, voorruit

itenwissers
Ruitenwissers uitgeschakeld.
Wanneer u de hendel vanuit stand 0
omhoogduwt, maken de wissers
slagen zolang u de hendel vasthoudt.

ervalstand
U kunt de snelheid van wissers voor
de intervalstand bijstellen. Wanneer u
de ring van u af draait, neemt de
frequentie van de wisserslagen toe.

nneer u de ring (1 op de afbeelding) naar u
draait, neemt de frequentie van de wisser-
en af.

De wissers werken op normale
snelheid.

De wissers werken op hoge snelheid.

Regensensor (extra)
De regensensor registreert de hoeveelheid
regen op de voorruit en zorgt ervoor dat de
ruitenwissers automatisch sneller of langzamer
gaan bewegen. De gevoeligheid van de regen-
sensor is af te stellen met de ring (1).
– Draai de ring omhoog voor een grotere

gevoeligheid en omlaag voor een geringere
gevoeligheid (de wissers maken een extra
slag, als u de ring omhoogdraait).

Aan/Uit
Als u de regensensor activeert, moet de
contactsleutel ten minste in stand I staan en de
hendel van de ruitenwissers in stand 0.

U activeert u de regensensor door:

– op de knop (2) te drukken. De LED in de
knop gaat branden om aan te geven dat de
regensensor actief is.

U schakelt de regensensor op een van de
volgende manieren weer uit:

– druk op de knop (2); of
– haal de hendel omlaag naar een ander

wisprogramma. Als u de hendel
omhoogduwt, blijft de regensensor actief.
De wissers maken een extra slag en keren
terug naar de regensensorstand, wanneer u
de hendel terug laat veren in stand 0.

De regensensor wordt automatisch uitge-
schakeld, wanneer u de sleutel uit het
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rking wisser-/sproeiersysteem, achterklep
itensproeier en wisser,
hterklep
nneer u de hendel naar voren duwt, schakelt
e ruitensproeier op de achterklep in.
uitenwisser achterklep, intervalstand
uitenwisser achterklep, normale

snelheid
itenwissers achterklep, achteruitrijden
u de auto in de achteruitversnelling zet terwijl
voorruitwissers actief zijn, zal de achterruit-
ser automatisch in de intervalstand gaan
n1. Als de achterruitwisser echter al op

male snelheid werkt, vindt er geen wijziging
e wisfunctie plaats.

. Deze functie (intervalfunctie tijdens
het achteruitrijden) kunt u desgewenst
uitschakelen. Neem daarvoor contact
op met een erkende Volvo-werkplaats.
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armlichten,elektrisch verwarmde achterruit/buitenspiegels/voo

rmlichten
bruik de alarmlichten (alle richtingaan-
ers knipperen), wanneer u de auto
dgedwongen tot stilstand moet brengen
een plaats waar deze gevaar of hinder
r het verkeer kan opleveren. Druk op de
p om de functie te activeren.

. De regels voor het gebruik van de alarm-
ten verschillen van land tot land.

Elektrische achterruit- en
buitenspiegelverwarming

Schakel de elektrische
verwarming in om ijs en
wasem van de
achterruit en
buitenspiegels te
verwijderen. Wanneer u
eenmaal op de
schakelaar drukt,
worden de verwarming
van de achterruit en die
van de buitenspiegels

geactiveerd. De LED in de schakelaar gaat
branden. Een ingebouwde tijdschakelaar
zorgt dat de buitenspiegelverwarming na
ongeveer 4 minuten en de achterruitver-
warming na ongeveer 12 minuten wordt
uitgeschakeld.

Elektrisch verwarmde
voorstoelen

Zie pagina 65 of
pagina 68 voor meer
informatie.
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.B. Er kunnen onjuiste waarden verschijnen,
ls u een standverwarming op brandstof hebt
ebruikt.

emiddeld brandstofverbruik
et gemiddelde brandstofverbruik sinds de
atste maal dat u de waarde op nul hebt
ezet (RESET). Wanneer u het contact
itschakelt, wordt het gemiddelde brandstof-
erbruik opgeslagen. De waarde blijft in het
eheugen opgeslagen, totdat u deze met een
ruk op de knop RESET (C) op de hendel op
ul zet.

.B. Er kunnen onjuiste waarden verschijnen,
ls u een standverwarming op brandstof hebt
ebruikt.

ereik tot lege brandstoftank
et bereik tot lege brandstoftank is de
fstand die bij benadering kan worden
fgelegd met de resterende hoeveelheid
randstof in de tank (d.w.z. de actieradius).
e waarde is berekend aan de hand van het
emiddelde brandstofverbruik over de laatste
0 km en de resterende hoeveelheid
randstof. Wanneer de actieradius kleiner is
an 20 km, geeft het display “----” aan.

.B. Er kunnen onjuiste waarden verschijnen,
ls u een standverwarming op brandstof hebt
ebruikt.
ordcomputer

diening
toegang te krijgen tot de informatie van

boordcomputer moet u de ring (B) op de
del stapsgewijs linksom of rechtsom
aien. Wanneer u na het laatste menu
maals aan de ring draait, keert u terug in

uitgangspositie.

. Als er een waarschuwingsbericht
schijnt terwijl u zich bijv. in een menu van
boordcomputer bevindt of wilt telefo-
en, moet u eerst bevestigen dat u het
icht hebt gezien. U doet dat door op de
p READ (A) te drukken. U keert dan terug
r het menu van de boordcomputer waarin
ch bevond.

Functies
De boordcomputer toont de volgende
informatie:

• GEMIDDELDE SNELHEID
• SNELHEID IN MILES PER HOUR1

• ACTUEEL BRANDSTOFVERBRUIK
• GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK
• BEREIK TOT LEGE BRANDSTOFTANK
Gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid sinds de laatste
maal dat u de waarde op nul hebt gezet
(RESET). Wanneer u het contact uitschakelt,
wordt de gemiddelde snelheid opgeslagen
om als uitgangswaarde te dienen bij het
vervolg van de rit. U kunt de waarde op nul
zetten met een druk op de knop RESET (C)
op de hendel.

Snelheid in miles per hour1

De actuele snelheid wordt weergegeven in
mph.

Actueel brandstofverbruik
In het menu voor het actuele brandstofver-
bruik wordt het brandstofverbruik voort-
durend bijgehouden. Het brandstofverbruik
wordt eenmaal per seconde berekend. De
waarde op het display wordt om de paar
seconden bijgewerkt. Wanneer de auto
stilstaat, geeft het display “----” aan.
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nelheid hervatten
Druk op de knop om de eerder inges-
telde snelheid te hervatten. Op het
instrumentenpaneel verschijnt
CRUISE ON.

itschakelen
uk op CRUISE om de Cruise control uit te
hakelen. CRUISE ON verdwijnt van het
trumentenpaneel.
uise control

chakelen
bedieningsorganen voor de Cruise control
t u links op het stuurwiel.

wenste snelheid instellen:

Druk op de knop CRUISE. Op het instru-
mentenpaneel verschijnt de tekst CRUISE.
Druk lichtjes op + of — om de snelheid van
de auto vast te zetten. Op het instrumenten-
paneel verschijnt CRUISE ON.
Cruise control kan niet worden
schakeld bij snelheden lager dan 30 km/h
oger dan 200 km/h.

Snelheid verhogen of verlagen
U kunt de snelheid verhogen of verlagen door
de knop + of - in te drukken. De snelheid die de
auto heeft op het moment dat u de knop loslaat,
zal vervolgens worden geprogrammeerd.
Een korte druk (minder dan een halve seconde)
op + of – komt overeen met een snelheidswij-
ziging van 1 km/h.
N.B. Een tijdelijke verhoging van de snelheid
(korter dan een minuut) met het gaspedaal,
zoals bij het inhalen, is niet van invloed op de
instelling van de Cruise control. Als u het
gaspedaal loslaat, neemt de auto automatisch
de ingestelde snelheid weer aan.

Tijdelijk uitschakelen
Druk op 0 om de Cruise control tijdelijk uit te
schakelen. Op het instrumentenpaneel
verschijnt CRUISE. De eerder ingestelde
snelheid blijft na een tijdelijke uitschakeling in
het geheugen opgeslagen.
De Cruise control wordt bovendien tijdelijk
uitgeschakeld, als:
• u het rempedaal of koppelingspedaal

bedient;
• de snelheid heuvelop lager wordt dan

30 km/h;
• u de keuzehendel in stand N zet;
• als de wielen de neiging hebben te gaan

slippen of blokkeren;
• een tijdelijke snelheidsverhoging langer dan

een minuut heeft geduurd.
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otorkap openen
rek de handgreep naar u toe om de motor-
apvergrendeling op te heffen.

WAARSCHUWING!
Sluit de motorkap door uw ene hand er
bovenop te leggen en de kap vervolgens
omlaag te duwen. Hou de motorkap
tijdens het sluiten niet aan de grille beet.
Dit om te voorkomen dat u met uw vingers
tegen motoronderdelen aankomt en
daarbij verwondingen oploopt.
rkeerrem, motorkap, elektrische aansluiting e.d.

keerrem, auto met linkse besturing

rkeerrem
ks op de vloer vindt u het parkeerrem-
aal. U zet de parkeerrem aan door op het
aal (1) te trappen. U lost de parkeerrem
r de handgreep (2) uit te trekken.

parkeerrem werkt op de achterwielen.
nneer de rem is aangezet, brandt het
ehorende waarschuwingslampje op het
rumentenpaneel.

erop dat het waarschuwingslampje op

rumentenpaneel al brandt, wanneer de
keerrem ook maar “iets” aangezet is.

Parkeerrem, auto met rechtse besturing
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chterklep openen
pen de achterklep door aan de handgreep te
kken zoals aangegeven op de afbeelding.

ap het achterschot omlaag door de
ndgreep op te tillen.
rkeerrem, motorkap, elektrische aansluiting e.d.

ktrische aansluiting achterin
tra)

unt de elektrische aansluiting voor verschil-
e accessoires gebruiken die op een
nning van 12 V werken, zoals een mobiele
foon of een cd-speler. U kunt maximaal
A via de aansluiting afnemen.

Stuurwielafstelling
U kunt het stuurwiel zowel in de hoogte als in de
lengte verstellen. Duw de hendel aan de linker-
zijde van de stuurkolom omlaag. Zet vervolgens
het stuurwiel in de gewenste stand. Duw de
hendel in positie terug om het stuurwiel in de
nieuwe stand te blokkeren. Als dit veel moeite
kost, kunt u lichtjes het stuurwiel omhoog- of
omlaagbewegen wanneer u de blokkeerhendel
terugduwt.

A
O
tre
Kl
ha

WAARSCHUWING!
Stel het stuurwiel af, voordat u gaat rijden
en nooit tijdens het rijden. Controleer of
het stuurwiel in de gekozen stand geblok-
keerd staat.
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de achterste schakelaars (B) bedient u
uiten in de achterportieren.
ktrisch bediende zijruiten in
terportieren blokkeren
nt de elektrische bediening van de ruiten in
chterportieren blokkeren met de schakelaar
et bedieningspaneel op het bestuurder-

rtier. Let erop dat u altijd de stroomtoevoer
r de elektrisch bediende ruiten verbreekt
.z. de contactsleutel verwijdert), wanneer u
eren alleen in de auto achterlaat.

in schakelaar brandt niet
ijruiten in de achterportieren zijn zowel met
noppen op de portieren als met de knoppen
et bestuurdersportier te bedienen.
in schakelaar brandt

ijruiten in de achterportieren zijn alleen vanaf
bestuurdersportier te bedienen.
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ektrisch bediende zijruiten

t de schakelaars op de armleuning van de
tieren kunt u de ruiten elektrisch bedienen. U
t de ruiten alleen bedienen, wanneer de
tactsleutel in stand I of II staat. Ook
neer de auto stilstaat en u de contactsleutel
t uitgenomen, kunt u de ruiten nog steeds
nen en sluiten zolang u geen van de voorpor-

en hebt geopend.

ruiten gaan open, wanneer u de voorzijde
de schakelaar omlaagdrukt, of dicht,
neer u de voorzijde van de schakelaar

hoogtrekt.

Elektrisch bediende ruiten in de
voorportieren
U kunt de ruiten in de voorportieren op twee
manieren vanaf de voorstoelen openen.
– Druk de schakelaars (A) voorzichtig omlaag

of trek ze voorzichtig omhoog. De elektrisch
bediende ruiten gaan dan steeds verder
omhoog of omlaag zolang u de schakelaars
bedient.

– Druk de schakelaars (A) volledig omlaag of
trek ze volledig omhoog en laat ze vervolgens
weer los. De zijruiten gaan dan automatisch
volledig open of dicht. Als de ruiten worden
geblokkeerd, wordt de op- of neergaande
beweging van de zijruiten afgebroken en
zakken de ruiten weer iets omlaag.

N.B. Alleen op bepaalde markten werkt de
automatische sluitingsfunctie ook aan de passa-
gierszijde.
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WAARSCHUWING!
ls er kinderen in de auto zitten:

Let er bij het verlaten van de auto op
at u de stroomtoevoer naar de elektrisch
ediende zijruiten verbreekt door auto de
ontactsleutel uit te nemen.
Zorg er bij het sluiten van de zijruiten

oor dat kinderen of andere inzittenden
iet met hun handen bekneld kunnen
aken.
ij het sluiten van de achterste zijruiten
naf het bestuurdersportier:
Zorg er bij het sluiten van de zijruiten

oor dat achterpassagiers niet met hun
anden bekneld kunnen raken.

_
^
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WAARSCHUWING!
Wanneer u de zijruiten in de achterpor-
tieren met de knoppen op het bestuurder-
sportier sluit, moet u erop letten dat
eventuele achterpassagiers niet met hun
handen bekneld kunnen raken.
ektrisch bediende zijruiten

ktrisch bediende ruit in
orportier, passagierszijde
t de schakelaar voor elektrische bediening
de ruit op het passagiersportier kunt u

en de ruit in het passagiersportier
ienen.

Elektrisch bediende ruiten in
achterportieren
U kunt de ruiten in de achterportieren zowel
met de schakelaars op de beide achterpor-
tieren als met de schakelaars op het bestuur-
dersportier bedienen. Als de LED in de
schakelaar waarmee u de elektrische
bediening van de ruiten in de achterportieren
blokkeert (op het bedieningspaneel op het
bestuurdersportier) brandt, kunt u de ruiten in
de achterportieren alleen vanaf het bestuur-
dersportier bedienen.
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itenspiegels met geheugen
tra)

er buitenspiegels met geheugen op de auto
n, werkt het geheugen synchroon met dat
de bestuurdersstoel (zie pagina 73).
eugenfunctie van afstandsbediening

nneer u de auto met één van de afstandsbe-
ingen ontgrendelt en de instelling van de
enspiegels wijzigt, wordt de nieuwe positie
de spiegels in het geheugen van de
andsbediening opgeslagen. De volgende
r dat u de auto ontgrendelt met dezelfde
andsbediening en het bestuurdersportier
en twee minuten na ontgrendeling opent,
n de buitenspiegels in de opgeslagen
itie staan.

laagde zijruiten (extra)
zijruiten van gelaagd glas in de voor- en
terportieren zorgen voor een verbeterde
idsisolatie van de passagiersruimte en
ren een verhoogde bescherming tegen
aak op.

ter- en vuilafstotende laag op
orste zijruiten en/of
itenspiegels (extra)
voorste zijruiten en/of de buitenspiegels zijn
rzien van een speciale laag die bij regen voor
beter zicht zorgen. Zie pagina 155 voor

rmatie over het onderhoud van dergelijk
werk.

S

iegels en zijruiten

hteruitkijkspiegel
ormale stand.

nti-verblindingsstand. Gebruik deze stand,
u de koplampen van het achteropkomende
eer als hinderlijk ervaart.

aalde modellen hebben een zogeheten
odim-functie, hetgeen inhoudt dat de
teruitkijkspiegel automatisch in de anti-
lindingsstand gaat staan afhankelijk van de

tinval. De gevoeligheid van deze functie kunt
uw erkende Volvo-werkplaats laten
ellen.

Buitenspiegels
De schakelaars waarmee u de twee
buitenspiegels bedient, vindt u voor op de
armleuning van het bestuurdersportier.

– Druk de schakelaar L of R in (L = linker
buitenspiegel, R = rechter buitenspiegel).
De LED in de schakelaar brandt.

– U stelt de stand van de buitenspiegels bij
met het centrale hendeltje. Druk vervolgens
eenmaal op de schakelaar. De LED mag niet
langer branden.
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WAARSCHUWING!
tel de spiegels af, voordat u gaat rijden!

^ _

Belangrijk!
Gebruik de spiegelverwarming (zie
pagina 50) om de buitenspiegels van ijs
te ontdoen en geen ijskrabber. Een
krabber kan krassen op het spiegelglas
veroorzaken.
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Zijruiten en buitenspiegels
met de speciale water- en
vuilafstotende laag zijn
voorzien van een klein
symbool.

teruitkijkspiegel en buitenspiegels
epaalde weersomstandigheden werkt de
afstotende laag beter, als u de elektrische
warming van de buitenspiegels inschakelt
pagina 50).

warm de buitenspiegels:

als er sneeuw of ijs op de spiegels zit
bij hevige regenval of vieze wegen
bij beslagen spiegels.

elangrijk!
ebruik geen metalen ijskrabber om de
iten van ijs te ontdoen. De water- en
ilafstotende laag kan beschadigd
ken.
ebruik de elektrische verwarming om de
itenspiegels van ijs te ontdoen!
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A: a

B: a
stan
stan

eningsstand/comfortstand
tomatische bediening

w de schakelaar door het drukpunt (3) in
achterste eindstand (4) of via het
kpunt (2) in de voorste eindstand (1) en
t de schakelaar vervolgens los. Het
huifdak schuift dan tot in de comfortstand
en of helemaal dicht.

e het volgende om het schuifdak vanuit de
mfortstand volledig te openen: trek de
hakelaar nogmaals achteruit in de
dstand (4) en laat de schakelaar
volgens los.

ndmatige bediening

enen: Trek de schakelaar achteruit naar
t drukpunt (3). Het schuifdak schuif steeds
der open zolang u de schakelaar in deze
nd vasthoudt.

iten: Duw de schakelaar naar vooruit in
t drukpunt (2). Het schuifdak schuift
eds verder dicht zolang u de schakelaar in
ze stand vasthoudt.

1

A
bi
ev
co

WAARSCHUWING!
ls er kinderen in de auto zitten, moet u
orgen dat ze bij het sluiten van het
chuifdak niet met hun handen gekneld
unnen raken.
ektrisch bediend schuifdak (extra)

eningsstanden
bedieningsknoppen voor het schuifdak
n op het plafond. U kunt het schuifdak op
e manieren bedienen:

chterkant omhoog/omlaag – ventilatiestand

chteruit/vooruit – openingsstand/comfort-
d1. De contactsleutel moet daarbij in
d I of II staan.

1. Automatisch sluiten
2. Sluiten, handmatig
3. Openen, handmatig
4. Openen, automatisch
5. Openen, ventilatiestand
6. Sluiten, ventilatiestand
Ventilatiestand
Openen: Duw de achterkant van de
schakelaar (5) omhoog.

Sluiten: Trek de achterkant van de
schakelaar (6) omlaag.

U kunt het schuifdak vanuit de ventilatiestand
rechtstreeks in de comfortstand zetten: Trek
de schakelaar achteruit in de eindstand (4)
en laat de schakelaar los.
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. In de comfortstand staat het
schuifdak op een kier om de
rijwindgeluiden te beperken.

WAARSCHUWING!
ls er kinderen in de auto zitten: Verbreek
j het verlaten van de auto de stroomto-
oer naar het schuifdak door de
ntactsleutel uit te nemen.

A

B

1
2

3
4

5
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ektrisch bediend schuifdak (extra)

nnescherm
de binnenkant van het schuifdak zit een

dbediend zonnescherm. Het glijdt
omatisch naar achteren bij het openen van
schuifdak. Pak de handgreep vast en
uif het scherm naar voren om het te
ten.

veiliging tegen overbelasting
t schuifdak is voorzien van een beveiliging
en overbelasting die wordt geactiveerd,
het schuifdak door een voorwerp wordt
inderd. Het schuifdak komt dan tot
tand en keert vervolgens automatisch
g naar de laatst gebruikte, geopende

nd.

WAARSCHUWING!
De beveiliging tegen overbelasting van
het schuifdak werkt alleen bij automatisch
sluiten, niet bij handmatig sluiten.
Let er bij het sluiten van het schuifdak op
dat kinderen niet met hun handen bekneld
kunnen raken.
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ptrekken
anneer u volgas optrekt, wordt het A/C-

ysteem tijdelijk uitgeschakeld. De tempe-
tuur kan dan tijdelijk iets oplopen.

ondensatie
warme weersomstandigheden kan er ter

oogte van de airconditioning een plasje
ater onder de auto ontstaan. Dit is

olkomen normaal.

randstofbesparing
ij gebruik van ECC wordt ook het A/C-
ysteem automatisch geregeld en alleen dan
geschakeld wanneer de lucht in de passa-
iersruimte moet worden afgekoeld en de
innenkomende lucht van vocht moet worden
ntdaan. Zo wordt meer brandstof bespaard
an bij gebruik van conventionele systemen,
aarbij het A/C-systeem de lucht voort-
urend afkoelt tot net boven het vriespunt.
gemene informatie over de klimaatregeling

slagen ruiten
ts de binnenzijde van de ruiten schoon
te voorkomen dat ze beslaan. Gebruik
normaal poetsmiddel voor glaswerk.

erieurfilter
g dat u het interieurfilter op gezette tijden
vangt. Informeer bij uw Volvo-werkplaats.

eeuw en ijs
g sneeuw en ijs van de luchtinlaat voor de
aatregeling (het rooster tussen de

torkap en de voorruit).

oringen opsporen
erkende Volvo-werkplaats beschikt over

juiste uitrusting en instrumenten voor het
poren van storingen en het uitvoeren van
araties aan de klimaatregeling. Laat
trole- en reparatiewerkzaamheden over
gekwalificeerd personeel.

udemiddel
airconditioning maakt gebruik van het
demiddel R134a. Het bevat geen chloor,
rdoor het koudemiddel onschadelijk voor

ozonlaag is. Gebruik bij het bijvullen/
versen van koudemiddel alleen R134a.
t dergelijke werkzaamheden over aan een
ende Volvo-werkplaats.

Energiebesparingsfunctie
ventilator
Wanneer de motor is afgezet (ook al staat de
contactsleutel in stand I of II), zal de venti-
lator automatisch worden uitgeschakeld. Om
de ventilator in dat geval te activeren, moet u
de ventilatorknop in de gewenste stand
draaien. De ventilator gaat twee minuten later
op een lagere snelheid draaien om te
voorkomen dat de accu uitgeput raakt.

Auto’s met ECC
Werkelijke temperatuur
De door u gekozen temperatuur komt
overeen met de gevoelstemperatuur op
grond van de heersende omstandigheden in
en rond de auto wat de luchtsnelheid, de
luchtvochtigheidsgraad, de ingestraalde
warmte enz. betreft.

Sensoren
De zonnesensor zit boven op het dashboard.
Let erop dat u de zonnesensor niet mag
afdekken. Dek de interieurtemperatuursensor
op het bedieningspaneel van de klimaatre-
geling evenmin af.

Zijruiten en schuifdak
Voor een goede werking van het A/C-
systeem moet u de zijruiten en een eventueel
schuifdak gesloten houden.
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laasmonden in portierstijlen
. Open
. Dicht
. Luchtstroom naar links of rechts
. Luchtstroom omhoog of omlaag.

Richt de blaasmonden op de achterste
zijruiten om ze te ontwasemen.
Richt de blaasmonden naar binnen toe
voor een behaaglijke temperatuur achter
in de auto.

et erop dat kinderen gevoelig kunnen zijn
oor luchtstromen en tocht.

^

_

`

a

chtverdeling
binnenkomende lucht wordt verdeeld
r meerdere blaasmonden die op verschil-
de punten in de auto zijn aangebracht.

Blaasmonden in dashboard
A. Open
B. Dicht
C. Luchtstroom naar links of rechts
D. Luchtstroom omhoog of omlaag.
– Richt de buitenste blaasmonden op de

zijruiten om ze te ontwasemen.
– Bij koud weer: Doe de middelste blaas-

monden dicht om de temperatuur in de
auto zo comfortabel mogelijk te houden
en de ruiten optimaal te ontwasemen.

B
A
B
C
D
–

–

L
v

^

_

`

a



SQ

Klimaatregeling

Ha

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

. Recirculatie
kunt de recirculatie inschakelen, als u vieze
cht, uitlaatgassen en dergelijke buiten wilt
ouden. De lucht in het passagierscompar-
ment wordt dan gerecirculeerd, d.w.z. er
ordt geen lucht van buiten de auto aange-
gen, wanneer de functie actief is. Bij gebruik

an de recirculatie (in combinatie met het
/C-systeem) wordt de lucht in de passagiers-
imte bij warm weer sneller afgekoeld.

ls u de recirculatie lang laat aanstaan, kan er
et name in de winter wasem en ijs op de
innenkant van de ruiten ontstaan. Met de
merfunctie beperkt u de kans op ijs, wasem
n een slechte lucht.

a als volgt te werk om deze te activeren:
ndmatige klimaatregeling met airconditioning, A/C

A/C, Aan/Uit
Recirculatie
Luchtverdeling
Elektrisch verwarmde achterruit en
buitenspiegels
Elektrisch verwarmde voorstoelen
Temperatuur rechterzijde
Temperatuur linkerzijde
Ventilator

Als u het A/C-systeem wilt inschakelen, moet
u de ventilatorknop (8) uit stand 0 draaien.

Gebruik het A/C-systeem ook bij lage tempe-
raturen (0 tot 15 °C) om de inkomende lucht
van vocht te ontdoen.

1. A/C, Aan/Uit
De koel- en ontwasemingsfunctie van de
airconditioning is actief, wanneer de LED
(ON) brandt. De airconditioning is uitge-
schakeld, wanneer de LED (OFF) brandt.

Wanneer u op de ontdooierknop drukt,
is de airconditioning ook altijd actief (voor
zover de draaiknop voor de ventilatorsnelheid
niet in stand 0 staat).
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ktrisch verwarmde
rruit en buitenspiegels

ze knop kunt u de achterruit en de
piegels snel ontdoen van condens of ijs
ina 50 voor meer informatie over deze
.

ktrisch verwarmde
toelen

t volgende, als u extra verwarming in de
el(en) wenst:
maal indrukken: Hoge verwarmingsstand
ide LED’s in de schakelaar(s) gaan
den.
maals indrukken: Lage verwar-
sstand – één van de LED’s in de
kelaar(s) gaat branden.
maals indrukken: Verwarming uitge-
keld – geen van de LED’s in de
kelaar(s) brandt.

de temperatuur van de verwarming in een
e Volvo-werkplaats laten bijstellen.

7. Temperatuur,
r–/rechterzijde
an de knop om de temperatuur van de
omende lucht te regelen. Koeling is
ogelijk, wanneer deairconditioning actief

ntilator
de snelheid waarmee de ventilator draait
en of verlagen door aan de knop te
.

L

v

ndmatige klimaatregeling met airconditioning, A/C

Druk de knop langer dan
3 seconden in. De LED knippert
gedurende 5 seconden. De lucht in de
auto wordt gedurende 3 tot 12 minuten
gerecirculeerd, afhankelijk van de buiten-
temperatuur.

Telkens wanneer u op drukt, wordt
de timerfunctie geactiveerd.
e het volgende om de timerfunctie uit te
akelen:

Druk de knop nogmaals maar dan
langer dan 3 seconden in. De LED gaat
5 seconden branden ter bevestiging van
uw keuze.

nneer u de ontdooierfunctie kiest, is
recirculatie altijd uitgeschakeld.

Luchtverdeling
r optimaal comfort kunt u de met stippen
arkeerde luchtverdelingsstanden tussen

verschillende symbolen gebruiken om de
tverdeling precies af te stellen.

4. Ele
achte
Met de
buitens
(zie pag
functie)

5. Ele
voors
Doe he
voorsto
– Een
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– Nog
ming
scha

– Nog
scha
scha

U kunt
erkend

6 en
linke
Draai a
binnenk
alleen m
is.

8. Ve
U kunt
verhog
draaien

uchtverdeling Toepassing
Lucht via de
blaas-
monden

oor- en achterin.

Voor een goede
koeling bij warm
weer.

Lucht naar de
ruiten. In deze
stand vindt er

geen luchtrecircu-
latie plaats. Het A/C-
systeem is altijd
ingeschakeld. Er
komt een bepaalde
hoeveelheid lucht uit
de blaasmonden.

Voor het verwij-
deren van ijs en
wasem. Laat de
ventilator op hoge
snelheid draaien.

Lucht naar de
vloer en de
ruiten. Er

komt een bepaalde
hoeveelheid lucht uit
de blaasmonden.

Voor een comfor-
tabel klimaat en
een goede ontwa-
seming bij koud
weer. Laat de
ventilator niet te
langzaam draaien.

Lucht naar de
vloer. Er komt
een bepaalde

hoeveelheid lucht uit
de blaasmonden en
uit de ontdooierope-
ningen voor de
voorruit en de
zijruiten.

Voor verwarming
van de voeten.

Lucht naar de
vloer en de
blaas-
monden.

Bij zonnig weer en
matige buitentem-
peraturen.

Luchtverdeling Toepassing
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1.
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9.
10.
11.
12.
13.

nterior Air Quality System
tra op bepaalde markten)
aalde auto’s zijn uitgerust met een
heten combifilter en een “Air Quality

sor”. Het combi filter ontdoet de
enkomende lucht van gassen en stofde-
s en beperkt zo eventuele hinderlijke
en en verontreinigingen. De “Air Quality
sor” meet de concentratie van de verontrei-
gen in de buitenlucht. Wanneer de sensor
verhoogde concentratie registreert, wordt
chtinlaat afgesloten en recirculeert de

t in het passagierscompartiment. De lucht
t passagierscompartiment wordt ook
ns de recirculatie door het combifilter
inigd.
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NM NP
ektronische klimaatregeling, ECC

A/C, Aan/Uit
Recirculatie/Combifilter met “Air Quality
Sensor”
Recirculatie
AUTO
Luchtverdeling
Interieurtemperatuursensor
Ontdooien voorruit en zijruiten
Elektrisch verwarmde achterruit en
buitenspiegels
Elektrisch verwarmde voorstoelen
Temperatuur rechterzijde
Temperatuur linkerzijde
Ventilator
Ventilator, achter in passagiersruimte (extra
op modellen met zeven zitplaatsen)

1. A/C, Aan/Uit
Wanneer de LED bij ON brandt, wordt het
A/C-systeem automatisch geregeld. De
binnenkomende lucht wordt dan automatisch
afgekoeld en van vocht ontdaan. Wanneer u
gekozen hebt voor A/C OFF en de LED bij OFF
brandt, blijft het A/C-systeem uitgeschakeld
totdat u het weer handmatig inschakelt. De
overige functies van de klimaatregeling worden
nog steeds automatisch geregeld. Het
A/C-systeem werkt tot temperaturen tot
ongeveer 0 °C.
Wanneer u de ontdooierfunctie selecteert,
zorgt het A/C-systeem dat de lucht maximaal
ontvochtigd wordt.
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wordt 3–12 minuten lang gerecirculeerd,
afhankelijk van de buitentemperatuur.

Telkens wanneer u op drukt, wordt
de timerfunctie geactiveerd.

oe het volgende om de timerfunctie uit te
chakelen:

Druk de knop nogmaals maar dan
langer dan 3 seconden in. De LED gaat
5 seconden branden ter bevestiging van
uw keuze.

anneer u de ontdooierfunctie kiest, is
e recirculatie altijd uitgeschakeld.

. AUTO
ij activering van de AUTO-functie wordt de
limaatregeling automatisch dusdanig
gesteld dat de gekozen temperatuur wordt
ereikt. De automatische functie regelt de
erwarming, het A/C-systeem, de ventilators-
elheid, de recirculatie en de luchtverdeling.
ok als u één of meer van de genoemde
ncties handmatig instelt, worden de reste-
nde functies nog automatisch geregeld.
lle handmatige instellingen worden uitge-
chakeld, wanneer u de AUTO-functie
ctiveert.
nneer de “Air Quality Sensor” actief is,
ndt de groene LED AUT in de knop

.

diening

k op om de “Air Quality Sensor”
ctiveren (normale instelling).

s uit drie verschillende functies door
schillende malen op de knop te

kken.

De LED AUT brandt om aan te geven dat
de “Air Quality Sensor” actief is.
Geen van de LED’s brandt om aan te
geven dat de recirculatiefunctie niet is
ingeschakeld (voor zover dat niet nodig is
om voor verkoeling te zorgen bij warm
weer).
De LED MAN brandt om aan te geven dat
de recirculatiefunctie opnieuw
ingeschakeld is.
erop dat:

U de “Air Quality Sensor” altijd hebt
ingeschakeld.
Er bij koud weer beperkingen voor de
recirculatiefunctie gelden om te
voorkomen dat de ruiten beslaan.
U de “Air Quality Sensor” uitschakelt,
wanneer de ruiten beslaan.

• Wanneer de ruiten beslaan, u beter ook
de ontdooiers van de voorruit, de zijruiten
en de achterruit kunt inschakelen
(zie pagina 68).

• Raadpleeg het serviceprogramma van
Volvo voor het aanbevolen vervangingsin-
terval voor het combifilter. In zeer sterk
verontreinigde gebieden kan het zijn dat u
het combifilter vaker moet vervangen.

3. Recirculatie
De recirculatie kan handmatig worden
ingeschakeld, als u vieze lucht, uitlaatgassen
en dergelijke buiten wilt houden. De lucht in
het passagierscompartiment wordt dan
gerecirculeerd, d.w.z. er wordt geen lucht van
buiten de auto aangezogen, wanneer de
functie actief is.

Als u de recirculatie lang laat aanstaan, kan er
met name in de winter wasem en ijs op de
binnenkant van de ruiten ontstaan.

Met de timerfunctie (op modellen met een
combifilter en “Air Quality Sensor” ontbreekt
de timerfunctie) beperkt u de kans op ijs,
wasem en een slechte lucht.

Ga als volgt te werk om deze te activeren:

– Druk de knop langer dan
3 seconden in. De LED knippert
5 seconden lang. De lucht in de auto
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2. Ventilator
kunt de snelheid waarmee de ventilator

raait verhogen of verlagen door aan de knop
draaien. In de stand AUTO wordt de venti-

torsnelheid automatisch geregeld. De
erder ingestelde ventilatorsnelheid wordt
an genegeerd.

ls u de knop voor de ventilatorsnelheid
ver linksom draait dat alleen de oranje LED
ks boven de knop oplicht, zijn de ventilator

n het A/C-systeem uitgeschakeld.

3. Ventilator, achter in
assagiersruimte (extra op
odellen met zeven

itplaatsen)
kunt de snelheid waarmee de ventilator

raait verhogen of verlagen door aan de knop
draaien. Dit geldt alleen, als u voor zowel

irconditioning voorin (1) als achterin hebt
ekozen. De knop voor airconditioning achter
de passagiersruimte vindt u op de midden-

onsole (zie pagina 44).
ektronische klimaatregeling, ECC

Luchtverdeling
Wanneer u de bovenste knop hebt
ingedrukt, stroomt er lucht uit de
openingen bij de ruiten.
Wanneer u de middelste knop hebt
ingedrukt, stroomt er lucht uit de
openingen ter hoogte van bovenlichaam
en hoofd.
Wanneer u de onderste knop hebt
ingedrukt, stroomt er lucht uit de
openingen ter hoogte van benen en
voeten.
k op AUTO, wanneer u de automatische
tverdeling weer wilt activeren.

Interieurtemperatuursensor
interieurtemperatuursensor registreert de
peratuur in het interieur.

Ontdooien voorruit en
ruiten
t deze knop kunt u de voorruit en de
iten snel ontwasemen en ontdooien. De
tilator draait dan op hoge snelheid en
urt lucht naar de zijruiten. De LED in de
dooierknop brandt, wanneer de functie is
eschakeld. Het A/C-systeem wordt
omatisch dusdanig ingesteld, dat de
nenkomende lucht zoveel mogelijk van
ht ontdaan wordt. De lucht wordt niet
ecirculeerd.

8. Achterruit- en
buitenspiegelverwarming
Met deze knop kunt u de achterruit en de
buitenspiegels snel ontdoen van condens of
ijs (zie pagina 50 voor meer informatie over
deze functie).

9. Stoelverwarming
Doe het volgende, als u extra verwarming in
de voorstoel(en) wenst:

• Eenmaal indrukken: Hoge verwar-
mingsstand – beide LED’s in de
schakelaar(s) gaan branden.

• Nogmaals indrukken: Lage verwar-
mingsstand – één van de LED’s in de
schakelaar(s) gaat branden.

• Nogmaals indrukken: Verwarming uitge-
schakeld – geen van de LED’s in de
schakelaar(s) brandt.

U kunt de temperatuur van de verwarming in
een erkende Volvo-werkplaats laten
bijstellen.

10 en 11. Temperatuur
Met de twee draaiknoppen kunt u de tempe-
ratuur aan de bestuurderszijde en de passa-
gierszijde instellen. Let erop dat de
passagiersruimte niet sneller warm of koud
wordt, wanneer u een hogere of lagere
temperatuur kiest dan de gewenste tempe-
ratuur.
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aarschuwingssticker op de tankvulklep

isplaymelding
anneer u de geprogrammeerde functies

IMER 1, TIMER 2 en DIRECTE START
ctiveert, brandt het oranje waarschuwings-
mpje op het instrumentenpaneel. Op het
isplay verschijnt bovendien een verklarende
kst.

anneer u de auto verlaat, ontvangt u een
ericht met de status van de standverwarming.

p een helling parkeren
anneer u de auto op een steile helling

arkeert, moet u ervoor zorgen dat de voorkant
aar de top van de helling wijst. De standver-
arming krijgt dan voldoende brandstof.
andverwarming (extra)

emene informatie
rdat u de standverwarming kunt program-

ren, moet het elektrisch systeem worden
wekt”.

doet u het eenvoudigst door:

op de knop READ te drukken, of
grootlichtsignalen te geven, of
het contact in te schakelen.
unt de standverwarming meteen inscha-
n of twee verschillende uitschakeltijden
r de standverwarming instellen: TIMER 1
IMER 2. Onder de uitschakeltijd wordt het
tip verstaan waarop de auto op de
enste temperatuur is.

elektronica van de auto rekent aan de hand
de buitentemperatuur zelf uit, wanneer de

standverwarming moet worden ingeschakeld
om de ingestelde uitschakeltijd te kunnen
halen. Bij een buitentemperatuur hoger
dan 25 °C vindt er geen activering van de
standverwarming plaats. Bij temperaturen van
−10 °C en lager is de maximalebedrijfstijd van
de standverwarming 60 minuten.

Als de standverwarming ondanks herhaalde
startpogingen niet aanslaat, wordt u geadvi-
seerd contact op te nemen met een erkende
Volvo-werkplaats. Er verschijnt een bericht
op het display.
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WAARSCHUWING!
• Schakel voor het tanken de standver-
warming op brandstof uit. Gemorste
brandstof kan door de hete uitlaatgassen
ontvlammen.
• Controleer op het informatiedisplay of
de verwarming uit is. (Als de standver-
warming werkt, verschijnt er
PARK.VERW AAN op het display.)

WAARSCHUWING!
Bij gebruik van de standverwarming op
benzine of dieselolie moet de auto in de
buitenlucht staan.
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tra verwarming (diesel)
paalde landen)

koud weer kan extra verwarming nodig zijn
de passagiersruimte voldoende te

warmen.

extra verwarming wordt automatisch
eschakeld wanneer er extra warmte nodig
erwijl de motor loopt. De verwarming wordt
omatisch uitgeschakeld, wanneer het
rm genoeg is of wanneer de motor wordt
ezet.

elangrijk!
erhaaldelijk gebruik van de standver-
arming bij korte ritten kan ertoe leiden
at de accu uitgeput raakt en startpro-
lemen opleveren.
m er zeker van te zijn dat de dynamo

venveel energie produceert als de
erwarming afneemt, moet u bij regelmatig
ebruik van de verwarming minstens even
ng met de auto rijden als de inscha-
elduur van de verwarming.
andverwarming (extra)

kje en gebruik van de
er(s)

u na het instellen van de timer(s) het klokje
telt, worden alle timerinstellingen om
igheidsredenen geannuleerd.

ER 1 en 2 instellen
veiligheidsredenen kunt u uitsluitend

en voor het komende etmaal program-
ren en dus niet voor meerdere dagen
elijk.
Ga met de draairing (B) naar TIMER 1.
Druk kort op de knop RESET (C), zodat
de uuraanduiding gaat knipperen.
Ga met de draairing (B) naar het
gewenste tijdstip in uren.
Druk lichtjes op de knop RESET om
toegang te krijgen tot de knipperende
minutenaanduiding.
Ga met de draairing (B) naar het
gewenste tijdstip in minuten.
Druk lichtjes op de knop RESET om uw
instelling te bevestigen.
Druk op de knop RESET om de timer te
activeren.
nneer u TIMER 1 hebt ingesteld, kunt u
r TIMER 2 gaan. U stelt deze timer op
elfde manier in als TIMER 1.
ergestuurde standverwarming
rtijdig uitschakelen

e het volgende om de timergestuurde
warming uit te schakelen voordat de timer
doet:

– Druk op de knop READ (A).
– Ga met behulp van de draairing B naar

TIMER PARK.VERW 1 of 2. De tekst AAN
knippert.

– Druk op de knop RESET (C). De tekst UIT
brandt continu en de verwarming wordt
uitgeschakeld.

Standverwarming meteen
inschakelen
– Ga met de draairing (B) naar DIRECTE

START.
– Druk op de knop RESET (C) om de

opties AAN of UIT te selecteren.
Selecteer AAN.

De standverwarming zal vervolgens
60 minuten lang blijven werken. De
verwarming van het interieur gaat van start,
zodra de koelvloeistof in de motor op tempe-
ratuur gekomen is.
Standverwarming meteen uitschakelen
– Ga met de draairing (B) naar DIRECTE

START.
– Druk op de knop RESET (C) om één van

de opties AAN of UIT te selecteren.
– Kies voor UIT.

Accu en brandstof
Als de accu niet voldoende opgeladen is of
als de brandstoftank bijna leeg is, wordt de
standverwarming uitgeschakeld. Er verschijnt
in dat geval een bericht op het display. U moet
dit bericht met de knop READ (A) bevestigen.
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1.

2.

3.

4.
5.

ugleuning voorstoel
mklappen
kunt de rugleuning van de passagiersstoel

orizontaal vooroverklappen om lange
oorwerpen te kunnen vervoeren. Klap de
gleuning als volgt naar voren:

Schuif de stoel zo ver mogelijk naar
achteren.
Zet de rugleuning rechtop.
Trek de pallen aan de achterzijde van de
rugleuning omhoog.
Klap tegelijkertijd de rugleuning naar
voren.
Duw de stoel zo ver naar voren dat de
hoofdsteun onder het dashboardkastje
“vast” komt te zitten.
orstoelen

houding
bestuurders- en passagiersstoel kunnen
rden ingesteld op voor een optimale zit- en
ouding.

Vooruit/achteruit, til de hendel omhoog om
de juiste afstand tot het stuurwiel en de
pedalen in te stellen. Controleer of de
stoel na het afstellen in de nieuwe stand
geblokkeerd staat.
Voorkant zitting hoger/lager zetten, pomp
omhoog/omlaag
Stoel hoger/lager zetten, pomp omhoog/
omlaag
Lendensteun wijzigen, draai aan de knop
Hellingshoek rugleuning wijzigen, draai
aan de knop

6. Bedieningspaneel voor elektrisch
bediende stoel
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–

–

WAARSCHUWING!
Stel de stand van de bestuurdersstoel in
voordat u gaat rijden en nooit tijdens het
rijden.
Controleer of de stoel in zijn stand
vergrendeld staat.
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toel met geheugen
. Instelling van stoel en buitenspiegels,

programma 1
. Instelling van stoel en buitenspiegels,

programma 2
. Instelling van stoel en buitenspiegels,

programma 3
. Stoelinstellingen opslaan
kunt drie verschillende standen in het

eheugen opslaan. Na verstelling van de stoel
oet u de knop MEM (8) ingedrukt houden,
rwijl u op knop (5) drukt. Met de knoppen (6)

n (7) kunt u nog twee andere standen van de
toel en de buitenspiegels in het geheugen
pslaan.
ktrisch bediende voorstoel
tra)

orbereidingen
unt de stoel normaal gesproken alleen
stellen, als de contactsleutel in stand I of II
at. De stoel kan ook binnen 4,5 minuten na
grendeling van het portier met de sleutel of
tandbediening worden versteld. Als het
tier gesloten is en de contactsleutel
niet in het contactslot steekt of in

nd 0 staat, hebt u na sluiting van het portier
40 seconden de tijd om instellingen te

richten.

heugenfunctie van
tandsbediening
afstandsbediening die wordt gebruikt om
auto te ontgrendelen slaat informatie op
r de stoelinstellingen die worden
ijzigd. Een volgende keer dat de auto

rdt ontgrendeld met dezelfde afstandsbe-
ning en het bestuurdersportier binnen vijf
uten wordt geopend, gaan de bestuur-
sstoel en de buitenspiegels in de
eslagen stand staan.

Stoel afstellen
Met de schakelaars kunt u het volgende
instellen:

1. Voorkant zitting omhoog/omlaag
2. Stoel vooruit/achteruit
3. Stoel omhoog/omlaag
4. Hellingshoek rugleuning
U kunt de slechts één verstelfunctie van de
stoel tegelijk activeren. De elektrisch bediende
stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen
overbelasting, die geactiveerd wordt als een
van de stoelen door een obstakel wordt geblok-
keerd. Als dit het geval is, moet u de auto van
contact zetten (contactsleutel in stand 0) en
ca. 20 seconden wachten voordat u de stoel
opnieuw probeert te verstellen.
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oel in opgeslagen stand
tten
u geheugenknop (5), (6) of (7) ingedrukt,
at de stoel tot stilstand komt. Om

igheidsredenen zal de instelling van de
el onmiddellijk worden beëindigd bij het
aten van de knop.

odstop
de stoel per ongeluk in beweging komt,
t u op een van de knoppen drukken om de
el tot stilstand te brengen.

WAARSCHUWING!
org dat er geen voorwerpen voor, achter
onder de stoel liggen tijdens het

stellen.
org er tevens voor dat geen van de
ssagiers op de achterbank bekneld kan
ken.
at kinderen niet met de schakelaars
elen vanwege het gevaar voor
knelling.
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eeslampjes
schakelt de leeslampjes in en uit met een

ruk op de bijbehorende knop. Voor de
eslampjes op de derde zitrij van een model
et zeven zitplaatsen geldt dat bij een druk op
én van de knoppen beide leeslampjes in- of
itgeschakeld worden. De leeslampjes gaan
0 minuten na het afzetten van de motor
utomatisch uit, voor zover u ze niet eerder
andmatig uitschakelt.

1

erieurverlichting

emene verlichting
chakelt de algemene verlichting in en uit,
neer u op de middelste knop drukt. U kunt

algemene verlichting altijd in- en uitscha-
n door kort op de bijbehorende knop te

kken. De algemene verlichting is voorzien
een automatische1 inschakelfunctie die

oor zorgt dat de verlichting wordt
eschakeld en 30 seconden of 10 minuten
blijft wanneer u de motor hebt afgezet.
algemene verlichting wordt ingeschakeld
30 seconden lang te blijven branden,
neer u...

• de auto vanaf de buitenzijde ontgrendelt
met de sleutel of de afstandsbediening;

• de motor hebt afgezet en de contactsleutel
in stand 0 draait.

De algemene verlichting wordt ingeschakeld
om 10 minuten lang te blijven branden,
wanneer ...

• één van de portieren openstaat;
• de algemene verlichting niet wordt uitge-

schakeld.
De algemene verlichting gaat uit, wanneer ...

• u de motor start;
• u de auto vanaf de buitenzijde vergrendelt

met de sleutel of de afstandsbediening.
U kunt de algemene verlichting altijd in- en
uitschakelen door kort op de bijbehorende
knop te drukken.

De algemene verlichting gaat 10 minuten na
het afzetten van de motor automatisch uit, voor
zover u de verlichting niet eerder handmatig
hebt uitgeschakeld.

U kunt de automatische inschakelfunctie
buiten werking stellen door de bijbehorende
knop langer dan 3 seconden ingedrukt te
houden. Wanneer u dezelfde knop daarna
nogmaals kort indrukt, stelt u de automatische
inschakelfunctie weer in werking.

De voorgeprogrammeerde inschakeltijden van
30 seconden en 10 minuten kunt u desge-
wenst laten wijzigen. Neem hiervoor contact
op met uw Volvo-werkplaats.
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. De functie is afhankelijk van de
lichtinval en wordt alleen geactiveerd
wanneer het donker is.
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erieurverlichting

ke-upspiegel1

t lampje gaat automatisch aan, wanneer u
klepje optilt.

. Extra op bepaalde markten.
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6.
7.
8.

ashboardkastje
het dashboardkastje kunt u bijv. het

structieboekje, wegenkaarten, pennen en
en tankpas bewaren.

loermatten (extra)
olvo biedt vloermatten die speciaal voor uw
uto vervaardigd zijn. Zorg dat u de vloer-
atten goed in de bevestigingsklemmen op
e vloer vastzet om te voorkomen dat ze
unnen gaan glijden en achter of onder de
edalen aan de bestuurderszijde blijven
aken.
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bergmogelijkheden in passagiersruimte

bergmogelijkheden
Opbergvak op derde zitrij
Opbergvakken en bekerhouders
Parkeerkaarthouder
Dashboardkastje
Aflegvlak in middenconsole
Bekerhouders voor achterpassagiers
Opbergvak
Houder voor boodschappentassen.

Pennenvak
In de middenconsole vindt u een vak waarin u
pennen kunnen bewaren.
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WAARSCHUWING!
org dat er geen harde, scherpe of zware
orwerpen in de weg liggen of uitsteken

te voorkomen dat ze verwondingen
roorzaken bij een krachtige remmano-
vre.
aak grote en zware voorwerpen altijd
st met een van de veiligheidsgordels of
n bagageband.
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ekerhouder/flessenhouder
oor achterpassagiers
rek het insteekelement aan de onderkant
penen. U kunt het insteekelement voor
ekers als volgt verwijderen. Wanneer u de
ee klemmen losmaakt, kunt u de beker-

ouder gebruiken als flessenhouder voor
ee grote PET-flessen.
dinghaak
kledinghaak is alleen bestemd voor niet al
ware kledingsstukken.

Asbak voor achterpassagiers
(extra)
U opent de asbak door de bovenkant van het
klepje naar buiten toe te klappen.

Leeg de asbak als volgt:

– Open de asbak.
– Duw het klepje omlaag en kantel het

achterover.
– Til de asbak vervolgens uit de midden-

console.
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ekerhouders
ekerhouders voor de bestuurders- en
assagierszijde.

sbak (extra)
m de asbak te legen moet u het insteeke-
ment uitnemen.
bergmogelijkheden in passagiersruimte

bergvakken en
kerhouders (model
t zeven zitplaatsen)

unt de opbergvakken gebruiken om bijv.
s en boeken in te bewaren.

Aflegvlak in middenconsole
De middenconsole kan tevens dienst doen
als tafeltje om bijv. eten en drinken op weg te
zetten. U moet daarvoor de middenarmsteun
naar achteren toe wegkleppen, zodat de
achterpassagiers het onderliggende blad als
“tafeltje” kunnen gebruiken.
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bergvak op derde zitrij
odel met zeven zitplaatsen)
unt de opbergvakken gebruiken om bijv.
nen en kleine voorwerpen in te bewaren.
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Til d
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chterkant middenconsole
erwijderen
m de middelste stoel van de tweede zitrij

aar voren te kunnen schuiven, moet u eerst
e middenconsole verwijderen. U doet dat
ls volgt:

Verwijder de achterkant van de midden-
console door de pal recht naar buiten toe
te trekken zoals aangegeven op de
bovenstaande afbeelding.
Til de console vervolgens uit de auto.
hterbank

hterbank, tweede zitrij
odel met zeven zitplaatsen)
ggedeelte vooroverklappen om in te
ppen
e handgreep (1) omhoog en duw de

el naar voren. Doe het tegenovergestelde
de stoel in de oorspronkelijke stand terug
etten.

el vooruit-/achteruitzetten
e beugel (2) op om de stoel verder naar

en of achteren te zetten.

Verschuifbare stoel (model met
zeven zitplaatsen)
U kunt de middelste stoel van de tweede zitrij
iets verder naar voren zetten dan de reste-
rende stoelen. Wanneer u de middelste stoel
naar voren schuift kunt u een kind op het
geïntegreerde kinderzitje beter in de gaten
houden vanaf de voorstoelen.

Til de beugel (A) op en de stoel naar voren of
achteren te zetten.
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Let
kun
ofdsteunen achterbank,
ddelste zitplaats
unt de hoofdsteun in het midden van de
terbank al naar gelang de lengte van de
sagier afstellen. Trek de hoofdsteun zover
nodig is naar boven. Als u de hoofdsteun
laag wilt duwen, moet u tegelijkertijd de
indrukken (zie afbeelding).

erop dat u de hoofdsteun niet helemaal
t verwijderen!

WAARSCHUWING!
Zet de hoofdsteun alleen in de laagste
positie, wanneer u het ruggedeelte van de
stoel vooroverklapt of wanneer er
niemand op de stoel zit.
Nadat u de stoelen op de tweede en
derde zitrij rechtop gezet hebt, moet u
controleren of het ruggedeelte van de
stoelen geblokkeerd staat. Als dat niet het
geval is, kan het beveiligingssysteem zijn
werk niet doen.
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toelen op derde zitrij rechtop
etten

Zet het ruggedeelte van de stoelen weer
rechtop.
Pak de lus beet en trek het zitgedeelte zo
ver uit dat u een klik hoort.
Zet de hoofdsteun rechtop.

kunt de stoel daarna weer gebruiken.

O
pa
al
zi
kl
gageruimte

gageruimte vergroten,
eede zitrij
Zet de stoelen in de achterste stand (geldt
alleen voor modellen met zeven zitplaatsen).
Klap de hoofdsteunen omlaag.
Hef de blokkering (1) op en klap het rugge-
deelte voorover. Duw het ruggedeelte aan
om het in neergeklapte stand te blokkeren.

Bagageruimte vergroten, derde
zitrij (model met zeven
zitplaatsen)
Schuif de tweede zitrij naar voren toe in de in-
en uitstappositie (zie pagina 82).

1. Til de handgreep omhoog.
2. Schuif het zitgedeelte in de achterste

stand. Klap de verankeringsogen links
en rechts dusdanig in, dat ze niet
beschadigd raken wanneer u de rugge-
deelten vooroverklapt.

3. Klap het ruggedeelte voorover. (De
hoofdsteun wordt automatisch ingeklapt
bij het vooroverklappen van het rugge-
deelte.)
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WAARSCHUWING!
m veiligheidsredenen mag u geen
ssagiers op de derde zitrij vervoeren,

s de hoofdsteunen van de buitenste
tplaatsen van de tweede zitrij omlaagge-
apt zijn.

1
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WAARSCHUWING!

rg dat de lading nooit boven de ruggede-
en uitsteekt! Als dat namelijk wel het geval
kan de lading bij een krachtige remmano-
vre of een aanrijding naar voren worden
slingerd en u of eventuele passagiers
nstig verwonden. Let er ook op dat u
ing altijd goed verankert (vastbindt).
anneer u het ruggedeelte van de
hterbank hebt neergeklapt, moet u
rgen dat de lading niet uitsteekt boven
denkbeeldige, horizontale lijn op
mm onder de bovenkant van de ruiten

de achterportieren. Zorg er bovendien
or dat de lading op 10 cm afstand van
zijruiten zit. Anders kan het zijn dat het
blaasgordijn dat schuilgaat achter de
fondbekleding geen bescherming
er biedt.
rg dat u de bagage altijd goed
rankert. Bij krachtig remmen kan de
gage namelijk gaan schuiven en inzit-
nden verwonden.
t de motor af en zet de parkeerrem aan
het in- en uitladen van lange
orwerpen! Lange voorwerpen kunnen
melijk tegen de versnellingspook of
uzehendel aan komen en zo per ongeluk
n versnelling inschakelen, waarna de
to kan gaan rollen.
emene informatie
laadvermogen is afhankelijk van het rijklaar
icht van de auto verminderd met dat van de
onteerde accessoires. Bij het rijklaar
icht zijn het gewicht van de bestuurder, dat
de brandstoftank die voor 90% gevuld is en
van de resterende oliën/vloeistoffen
grepen. De gemonteerde accessoires zoals
trekhaak, lastdragers, skibox e.d. zijn niet
grepen.
laadvermogen van de auto wordt bovendien
vloed door het aantal passagiers en hun

amenlijke gewicht.
ding in de bagageruimte
ligheidsgordels en airbags bieden de
tuurder en eventuele passagiers een goede
cherming, met name bij frontale botsingen.
g ook voor een goede afscherming in de rug.
er bij het vervoer van lading in de bagage-

ruimte op dat voorwerpen die niet goed zijn
vastgezet of op de juiste manier zijn ingeladen bij
een aanrijding of een krachtige remmanoeuvre
met hoge snelheid en met grote kracht naar
voren kunnen worden geslingerd en daarbij
ernstige verwondingen kunnen toebrengen.
Let erop dat een voorwerp met een gewicht van
20 kg bij een frontale botsing op een snelheid
van 50 km/h zich gedraagt als een voorwerp met
een gewicht van 1.000 kg.
Let op het volgende bij het inladen:
• Duw zware lading niet te dicht tegen de

voorstoelen aan om te voorkomen dat het
neergeklapte ruggedeelte onnodig zwaar
belast wordt.

• Breng de lading zo dicht mogelijk tegen de
rugleuning van de achterbank aan.

• Leg zware voorwerpen zo veel mogelijk plat
op de vloer.

• Breng zware lading dusdanig aan dat deze
recht voor de deellijn in de rugleuning van de
achterbank komt te zitten.

• Dek scherpe randen met iets zachts af.
• Zet de lading met sjorbanden aan de veran-

keringsogen vast.
• Zorg dat de lading nooit boven de rugle-

uning uitsteekt, wanneer u geen gebruik
maakt van een bagagenet.

WAARSCHUWING!
Afhankelijk van de belading van de auto en
het zwaartepunt van de lading treden er
wijzigingen in de rijeigenschappen op.
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Maak gebruik van de verankeringsogen
op de stoelrails, wanneer u het net aan de
voorste plafondbevestigingen hebt
vastgezet.

eldt alleen voor model met zeven
tplaatsen:

Zorg dat het net voor de armleuning van
het zijpaneel komt te liggen bij
aanspanning.
Trek het bagagenet strak met de
trekbanden.
gageruimte

gagenet
t bagagenet voorkomt dat bagage of
ing uit de bagageruimte de passagiers-

te kan binnendringen bij krachtige
manoeuvres.

t bagagenet is gemaakt van stevige nylon-
teriaal en kan op twee verschillende
nieren worden bevestigd:

Achter het ruggedeelte van de achterbank
Achter de voorstoelen, als u de
achterbank hebt neergeklapt.

Bagagenet aanbrengen
Als de auto is uitgerust met een bagage-
rolhoes, moet u deze verwijderen voordat u
het bagagenet aanbrengt.

– Haak de bovenste stang achter de
voorste of achterste plafondbevesti-
gingen vast.

– Haak het andere uiteinde van de stang
aan de tegenoverliggende plafondbe-
vestiging vast.

– Haak de banden van het bagagenet aan
de ogen op de vloer vast, wanneer u het
net aan de achterste plafondbevesti-
gingen hebt vastgezet.

G
zi

–

–



UT

Interieur

Ba
U k
opb
bag
zitp

Dru
het
ont

Breng één van de bevestigingspennen
van het bagagerek in de bijbehorende
houder aan die zich boven het achter-
portier achter de tweede zitrij bevindt.
Duw de bevestigingspen van het
bagagerek naar voren toe in de houder.
Breng de andere bevestigingspen van het
bagagerek in de houder boven het
tegenoverliggende portier en duw ook
hier de bevestigingspen vooruit in de
houder.
Steek de bevestigingsbeugel vanaf de
onderzijde door de onderste houder van
het bagagerek zoals aangegeven op de
afbeelding.
Breng de veer op de bevestigingsbeugel
aan en draai de draaiknop erop vast.

C
gi
br
E
ge
gagenet opvouwen
unt het bagagenet opvouwen en
ergen onder de vloerplaat van de
ageruimte (geldt voor modellen met vijf
laatsen).

k de knoppen (1) op de scharnieren van
bagagenet in om de scharnieren te
grendelen en het net op te vouwen.

Stalen bagagerek (extra)
Het bagagerek in de bagageruimte voorkomt
dat bagage of huisdieren bij krachtige
remmanoeuvres de passagiersruimte in
worden geslingerd.

U moet het bagagerek voor de veiligheid altijd
op de juiste manier bevestigen en veran-
keren.

Breng het bagagerek als volgt aan:

– Til het bagagerek via de achterklep of één
van de achterportieren in de auto (in het
laatste geval moet u eerst de tweede zitrij
neerklappen).

–

–

–

–

–

WAARSCHUWING!

ontroleer altijd of de bovenste bevesti-
ngen van het bagagenet goed zijn aange-
acht en of de banden stevig vastzitten.
en beschadigd net mag u niet meer
bruiken.

1
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gagerolhoes (extra voor
odel met zeven zitplaatsen)
k de bagagerolhoes over de bagage heen
en haak de hoes vast in de openingen die in
achterste stijlen van de bagageruimte zitten.
gagerolhoes verwijderen
uk het eindstuk van de bagagerolhoes naar
nen toe en trek het naar boven toe los. Bij
t aanbrengen moet u de eindstukken van
bagagerolhoes in de houders omlaag
kken.

G
zi
ge
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WAARSCHUWING!
eg geen voorwerpen op de bagage-
lhoes. Ze kunnen de inzittenden

erwonden bij afremmen of uitwijkmano-
uvres.
gageruimte

Bevestig de haak van de
bevestigingsbeugel in het veranke-
ringsoog en draai aan de draaiknop,
totdat de bevestigingsbeugel in het
verankeringsoog vastgrijpt.
Doe hetzelfde aan de andere kant van
het rek.
Draai de beide bevestigingsbeugels
beurtelings vast.
Breng de beschermdoppen aan op het
blootliggende schroefdraadsegment
boven de draaiknoppen.

Elektrische aansluiting
bagageruimte
Verwijder het kapje, wanneer u de aansluiting
wilt gebruiken. De elektrische aansluiting
werkt onafhankelijk van de stand van het
contactslot.

Als bij het uitschakelen van het contact blijkt
dat de stroomsterkte die via de aansluiting
wordt afgenomen hoger is dan 0,1 A,
verschijnt er een waarschuwing op het
display.

Let erop dat u de aansluiting niet gebruikt,
wanneer het contact is uitgeschakeld. Als u
de aansluiting dan namelijk wel gebruikt,
bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.
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WAARSCHUWING!
eldt voor modellen met zeven
tplaatsen: Om veiligheidsredenen mag u
en passagiers op de derde zitrij
rvoeren, als u het bagagenet achter de
eede zitrij hebt gemonteerd.
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kken onder vloer
gageruimte (model

et zeven zitplaatsen)
Til het vloerluik op.
e het volgende als uw auto is uitgerust met

houder voor boodschappentassen:

Klap het bovenste vloerluik open, maak
de bagagebanden van een eventuele
houder voor boodschappentassen los en
klap vervolgens het onderste vloerluik
open.
der de vloer van de bagageruimte vindt u
volgende:

Gereedschapstas
Krik
Gevarendriehoek (zie pagina 143)
EHBO-kit

. Bepaalde producten in de EHBO-kit zijn
zien van een uiterste houdbaarheids-
tum. U dient de producten te vervangen,
rdat de aangegeven data zijn verstreken.

elangrijk!
et erop dat er geen voorwerpen onder de
toelkussens liggen wanneer u de stoelen
ebt neergeklapt. Dergelijke voorwerpen
unnen de stoelkussens en de verstel-
echanismen namelijk beschadigen.
uder voor boodschappen-
sen

en het luik in de bagageruimte. Hang of
d de boodschappentassen vast met
agebanden of houders.

1. Model met vijf zitplaatsen 2. Model met
zeven zitplaatsen
Vakken onder vloer
bagageruimte (model met
vijf zitplaatsen)
– Til het luik in de vloer van de bagage-

ruimte op.
Doe het volgende als uw auto is uitgerust met
een houder voor boodschappentassen:
– Til het vloerluik op en maak de bagage-

banden van de houder voor de
boodschappentassen los.

Onder de vloer van de bagageruimte vindt u
het volgende:
• Gevarendriehoek (bepaalde markten)
• Gereedschapstas
• EHBO-kit (bepaalde markten)
• Krik (alternatieve positie)
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Sloten en alarm
Sleutels en afstandsbediening 92
Vergrendelen en ontgrendelen 95
Kinderslot 98

Alarm (extra) 99



VO

Sloten en alarm

Sl

lektronische startblokkering
e sleutels zijn voorzien van gecodeerde
ansponderchips. De code in de transpon-
erchips moet overeenkomen met die van de
ntvanger in het contactslot. U kunt de auto
lleen starten, wanneer u een sleutel met de
iste code gebruikt.

ontactsleutels en elektronische
tartblokkering
aat de contactsleutel nooit samen met
ndere sleutels of metalen voorwerpen aan
ezelfde sleutelbos hangen. Als u dat wel
oet, kan de elektronische startblokkering
er ongeluk worden geactiveerd.
eutels en afstandsbediening

1. Hoofdsleutel
Sleutel die op alle sloten past.

2. Servicesleutel*
Sleutel die past op bestuurdersportier
en stuurslot/contactslot.

* alleen bepaalde markten

Sleutels, elektronische
startblokkering
Bij de auto worden twee hoofdsleutels en
een servicesleutel geleverd. Eén hoofdsleutel
is inklapbaar en voorzien van een
ingebouwde afstandsbediening.

Als u één van de sleutels verliest, moet u
contact opnemen met een erkende Volvo-
werkplaats en alle resterende sleutels
meenemen. Ter voorkoming van diefstal moet
de code van de zoekgeraakte sleutel uit het
systeem worden gewist. Tegelijkertijd
moeten de codesignalen van de resterende
sleutels opnieuw in het systeem worden
geprogrammeerd.

Bij de sleutels werd een label met de codes
van het mechanische deel van de sleutels
geleverd. Bewaar het label zorgvuldig. Neem
het label mee naar de Volvo-dealer, wanneer
u nieuwe sleutels wilt bestellen. Er kunnen
maximaal zes sleutels/afstandsbedieningen
worden geprogrammeerd en gebruikt.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fu
On
–

Ach
–

ergrendelen
et knop (5) vergrendelt u alle portieren, de

chterklep en de tankvulklep. Voor de
nkvulklep geldt een vertraging van ca.
0 minuten.

leutel in-/uitklappen
kunt de sleutel inklappen door knop (6) in
drukken, terwijl u het mechanische

edeelte inklapt.

e ingeklapte sleutel wordt automatisch
itgeklapt met een druk op de knop.
Ontgrendelen
Achterklep openen
Paniekfunctie
“Approach”-verlichting
Vergrendelen
Sleutel in-/uitklappen

ncties afstandsbediening
tgrendelen
Druk eenmaal op de knop (1) om alle
portieren, de achterklep en de tankvulklep
te ontgrendelen.
terklep

Druk tweemaal op de knop (2) om alleen
de achterklep te ontgrendelen.

Paniekfunctie
U kunt gebruik maken van de paniekfunctie
om in noodgevallen de aandacht van anderen
te trekken. Als u de rode alarmknop (3) ten
minste drie seconden lang ingedrukt houdt of
tweemaal achtereen indrukt, activeert u de
richtingaanwijzers en de claxon. U schakelt
de paniekfunctie weer uit met een druk op
een willekeurige knop van de afstandsbe-
diening. Als u niets doet, wordt de paniek-
functie na 25 seconden automatisch
uitgeschakeld.

“Approach”-verlichting
Doe het volgende, wanneer u de auto nadert:

– Druk op de gele knop (4) van uw
afstandsbediening.

De interieurverlichting, de stadslichten vóór
en verlichting achter, de kentekenplaatver-
lichting en de lampjes in de buitenspiegels
(extra) gaan branden. Als er een aanhanger
achter de auto hangt, gaat ook de verlichting
van de aanhanger branden. De lampen
blijven 30, 60 of 90 seconden branden. In
een erkende Volvo-werkplaats kunt u een
passende inschakelduur laten instellen.

Doe het volgende om de “Approach”-
verlichting uit te schakelen:

– Druk nogmaals op de gele knop van uw
afstandsbediening.
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eutels en afstandsbediening

tterij in afstandsbediening
rvangen
de sloten niet meer op de gebruikelijke

tand reageren op signalen van de
tandsbediening, moet u de batterij
vangen.

Haal de afdekking los door deze met een
smalle schroevendraaier aan de
achterkant voorzichtig open te wrikken.
Vervang de batterij (type CR 2032, 3 V)
en zorg dat de pluspool omhoogwijst.
Kom niet met uw vingers aan de polen
van de batterij of de contactvlakken.
Plaats de afdekking terug. Zorg dat het
afdichtrubber goed zit en intact is, zodat
er geen vocht kan binnendringen.

– Geef de lege batterij af bij uw Volvo-
dealer, zodat de batterij op milieuvriende-
lijke wijze wordt verwerkt.
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uto van de binnenzijde
ergrendelen en ontgrendelen
et de schakelaar op het portierpaneel kunt
alle portieren en de achterklep tegelijkertijd

ergrendelen en ontgrendelen.

kunt alle portieren ook ieder apart vergren-
elen met de vergrendelingsknop en
ntgrendelen met de handgreep.

et bovenstaande geldt, zolang u de auto
iet van de buitenzijde hebt vergrendeld!
rgrendelen en ontgrendelen

to van de buitenzijde
rgrendelen en ontgrendelen
t de hoofdsleutel of de afstandsbediening
t u alle portieren en de achterklep gelijk-
ig (vanaf de buitenkant) vergrendelen of
grendelen. De vergrendelingsknoppen en
openingshendels zijn dan niet meer vanaf
binnenkant te bedienen.

tankvulklep kan worden geopend,
neer de auto onvergrendeld staat. De

kvulklep blijft 10 minuten lang onver-
ndeld staan, nadat u de auto vergrendeld
t.

Automatische vergrendeling
Als u geen van de portieren noch de
achterklep binnen twee minuten na ontgren-
deling vanaf de buitenkant met de afstands-
bediening opent, worden alle sloten
automatisch weer vergrendeld. Deze functie
voorkomt dat u de auto per ongeluk onver-
grendeld kunt laten staan.

Zie pagina 99 voor auto’s met alarmsysteem.

Automatische vergrendeling
(extra)
De portieren worden automatisch
vergrendeld wanneer de snelheid van de auto
oploopt tot een waarde hoger dan 7 km/h. De
portieren blijven vergrendeld, totdat er een
portier van de binnenzijde wordt geopend of
met behulp van de knoppen voor centrale
vergrendeling wordt ontgrendeld.
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Om de achterklep in een dergelijk geval te
vergrendelen en in het alarm te betrekken
moet u de toets LOCK nogmaals
indrukken.

.B. Als u van deze toets gebruik maakt om
e achterklep te ontgrendelen zonder de klep
openen, wordt de klep twee minuten later

utomatisch opnieuw vergrendeld.

afelock-functie1

ij activering van de zogeheten Safelock-
nctie zijn de portieren niet meer van de
innenzijde te openen, als ze eenmaal
ergrendeld zijn.

e Safelock-functie kan alleen van de buiten-
jde worden geactiveerd door het bestuur-
ersportier met de sleutel of de
fstandsbediening te vergrendelen. Alle
ortieren moeten zijn gesloten, voordat u de
afelock-functie kunt activeren. De portieren
unnen daarna niet meer van de binnenzijde
orden geopend. De auto kan alleen van de
uitenzijde worden geopend met de sleutel in
et bestuurdersportier of via de afstandsbe-
iening.

e Safelock-functie treedt 25 seconden na
et sluiten van de portieren in werking.

1. Bepaalde landen
rgrendelen en ontgrendelen

shboardkastje vergrendelen
unt het dashboardkastje alleen met de
fdsleutels vergrendelen/ontgrendelen en
niet met de servicesleutel.

Achterklep met
afstandsbediening
vergrendelen/ontgrendelen
Ga als volgt te werk om de achterklep alleen
te ontgrendelen:

– Druk tweemaal binnen 3 seconden
langzaam op de bijbehorende toets van
de afstandsbediening (zie afbeelding).

– Als de achterklep openstond toen u de
overige portieren vergrendelde, blijft de
achterklep ook na sluiting onvergrendeld
en onbewaakt staan. De overige portieren
zijn echter nog steeds vergrendeld en
bewaakt.
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felock-functie en eventuele
rmsensoren tijdelijk
activeren
u de portieren van de buitenzijde wilt

grendelen terwijl er iemand in de auto
terblijft (bijvoorbeeld tijdens de overtocht
t een veerverbinding), kunt u de Safelock-
ctie tijdelijk deactiveren. U doet dat als
t:

Steek de sleutel in het contactslot, draai
deze in stand II en vervolgens terug in
stand I of 0.
Druk op de knop (zie afbeelding).

Als de auto is uitgerust met alarm stelt u ook
de bewegings- en niveausensoren buiten
werking (zie pagina 99).

De LED in de knop licht op en blijft branden,
totdat u de auto met de sleutel of de
afstandsbediening vergrendelt. Er verschijnt
een bericht op het display zolang de sleutel in
het contactslot steekt. De volgende keer dat
u het contact inschakelt, worden de sensoren
weer geactiveerd.

WAARSCHUWING!
Laat niemand in de auto zitten zonder op
het moment dat de Safelock-functie
geactiveerd wordt.
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1.

2.

lektrisch kinderslot,
chterportieren (extra op
epaalde markten)
ebruik de knop op de middenconsole om

et kinderslot op de achterportieren in of uit
schakelen. Het contactslot moet daarbij in

tand I of II staan. De LED in de knop brandt
m aan te geven dat het kindersloten is
geschakeld. Er verschijnt tevens een
elding op het display, wanneer u het

inderslot in- of uitschakelt.

.B. Zolang het elektrisch kinderslot is
geschakeld, kunnen de achterportieren niet

anaf de binnenkant worden geopend.
nderslot

ndmatig kinderslot,
hterportieren en achterklep
bedieningscilinders van het kinderslot (op
aalde markten) vindt u achter op de korte
t van de achterportieren, zodat ze alleen
eikbaar zijn wanneer de portieren
nstaan. Gebruik de contactsleutel van de

o om de bedieningscilinder te verdraaien
zo de kindersloten in of uit te schakelen.

Het portier kan vanaf de binnenkant
worden geopend.
Het portier kan niet vanaf de binnenkant
worden geopend.
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O WAARSCHUWING!
Laat de achterpassagiers weten dat de
portieren niet van de binnenzijde kunnen
worden geopend, als het kinderslot is
ingeschakeld. Hou de vergrendelings-
knoppen van de portieren tijdens het
rijden omhoog! Bij ongelukken kunnen
hulpverleners de portieren dan vanaf de
buitenkant openen.
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larmsensoren en
afelock-functie tijdelijk
eactiveren
m te voorkomen dat het alarm afgaat wanneer
bijv. een hond in de auto achterlaat of gebruik
aakt van een veerboot, kunt u de bewegings-
elder en de niveausensoren tijdelijk uitscha-

elen en wel als volgt:

Steek de sleutel in het contactslot, draai
deze in stand II en vervolgens terug in
stand I of 0.
Druk op de knop.

e LED in de knop licht op en blijft branden,
tdat u de auto met de sleutel of de

fstandsbediening vergrendelt.
arm (extra)

nneer het alarm is ingeschakeld, worden
beveiligde onderdelen continu gecontro-
d. Het alarm gaat af, als ...

de motorkap wordt geopend;
de achterklep wordt geopend;
één van de zijportieren wordt geopend;
het contactslot wordt omgedraaid met een
verkeerde sleutel of wordt gemanipuleerd;
er een beweging in het passagierscompar-
timent wordt waargenomen;
de auto wordt opgetakeld of weggesleept
(op auto’s met een niveausensor (extra));
de accukabel wordt ontkoppeld
iemand de sirene probeert los te koppelen.

chakeling van het alarm
k op de toets LOCK van de afstandsbe-
ing. De richtingaanwijzers van de auto

en een lang lichtsignaal af ter bevestiging
het alarm is ingeschakeld en dat alle
tieren zijn gesloten.

schakeling van het alarm
k op de toets UNLOCK van de afstandsbe-
ing. De richtingaanwijzers van de auto

en twee korte lichtsignalen af ter
estiging dat het alarm is uitgeschakeld.

tomatische inschakeling van
t alarm
u de portieren of de achterklep niet binnen
e minuten na uitschakeling van het alarm
nt wanneer u de auto via de afstandsbe-

diening hebt ontgrendeld, wordt het alarm
automatisch weer ingeschakeld. De auto wordt
bovendien vergrendeld. Deze functie voorkomt
dat u de auto onbedoeld kunt achterlaten
zonder het alarm in te schakelen.

Automatische activering van het alarm
In bepaalde landen (zoals in België, Israël e.d.)
wordt het alarm na enige vertraging automa-
tisch ingeschakeld, wanneer het bestuurder-
sportier werd geopend en gesloten maar
daarna niet werd vergrendeld.

Uitschakelen van geactiveerd
alarm
Om het alarm uit te schakelen wanneer het
eenmaal is afgegaan, moet u op de knop
UNLOCK van de afstandsbediening drukken.
De richtingaanwijzers van de auto geven ter
bevestiging twee korte lichtsignalen af.

Alarmsignalen
Een sirene met reservebatterij geeft de geluids-
signalen voor het alarm af. De geluidssignalen
duren telkens 25 seconden.

Wanneer het alarm afgaat, gaan alle richtinga-
anwijzers 5 minuten lang knipperen of korter
wanneer u het alarm volgens de bovenstaande
aanwijzingen eerder uitschakelt.
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WAARSCHUWING!
Voer nooit zelf reparaties aan of wijzi-
gingen in het alarmsysteem uit. Dergelijke
ingrepen kunnen van invloed zijn op de
verzekeringsvoorwaarden.
arm (extra)

erschijnt een bericht op het display
ng de sleutel in het contactslot steekt. De
ende keer dat u het contact inschakelt,

rden de sensoren weer geactiveerd.

uw auto is uitgerust met de Safelock-
ctie, wordt ook deze functie tegelijkertijd
ctiveerd (zie pagina 96).

Alarmdiode op dashboard
Een alarmdiode boven op het dashboard (zie
afbeelding) geeft de status van het alarm-
systeem aan:

• Het lampje brandt niet: Het alarm is uitge-
schakeld.

• Het lampje licht eenmaal per twee
seconden op: Het alarm is ingeschakeld.

• Het lampje knippert snel vanaf het moment
van uitschakelen van het alarm tot het
moment van inschakelen van het contact:
Het alarm is afgegaan.

• Als er een storing is opgetreden in het
alarmsysteem, verschijnt er een display-
melding.

Als het alarmsysteem niet goed werkt, moet u
de auto in een erkende Volvo-werkplaats laten
nakijken.
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teile helling voor dat de brandstoftank voor
eer dan de helft gevuld is, om motoruitval te

oorkomen.

oorwaaddiepte
kunt met de auto door waterpartijen van
aximaal 48 cm diep rijden.

.B. Bij diepere waterpartijen kan er water in
e differentieelklokken en de transmissie
ringen. De smerende eigenschappen van
e olie nemen daarbij af, waardoor deze
ystemen minder lang meegaan.

ou een lage snelheid aan tijdens het waden
n breng de auto niet in het water tot
tilstand. Trap na het passeren van de water-
artij lichtjes op het rempedaal om te contro-
ren of de remwerking in orde is. Bij water en

uil op de remblokken kunnen er vertragingen
de remwerking optreden.

aak de aansluitingen voor de elektrische
otorverwarmer en de aanhangerkoppeling

choon na ritten in water en modder.

.B. Laat de auto niet langdurig in water
taan dat tot boven de dorpelbalken komt om
lektrische storingen te voorkomen.
gemene informatie

inig rijden
nig rijden houdt in dat u anticiperend en
tig rijdt en uw rijstijl en snelheid afstemt op
heersende verkeerssituatie.

op het volgende:

Laat de motor zo spoedig mogelijk op
bedrijfstemperatuur komen! D.w.z. dat u
de motor niet stationair moet laten lopen,
maar zo spoedig mogelijk moet wegrijden
en de motor licht moet belasten.
Een koude motor verbruikt meer
brandstof dan een warme.
Laat de auto zoveel mogelijk staan voor
de kortere ritten, waarbij de motor niet op
temperatuur komt.
Rij rustig! Vermijd onnodig snel optrekken
en krachtig remmen.
Laat zware lading niet onnodig lang in de
auto liggen.
Gebruik geen winterbanden op
sneeuwvrije en droge wegen.
Verwijder de lastdrager, wanneer u deze
niet meer nodig hebt.
Open de zijruiten niet onnodig.

uwe auto’s en gladde wegen
t rijgedrag van de auto varieert afhankelijk
de vraag of uw auto is uitgerust met een
dgeschakelde of een automatische
snellingsbak. Aarzel daarom niet om onder

gecontroleerde omstandigheden (zoals op
een slipbaan) te testen hoe de auto bij
gladheid reageert.

Op oneffen wegen rijden
Hoewel de Volvo XC90 voornamelijk gecon-
strueerd is voor het gebruik op verharde
wegen, biedt de auto ook goede
eigenschappen op onverharde en slecht
onderhouden wegen. De auto gaat
desondanks langer mee als u op het
volgende let:

• Rij langzaam als het wegdek oneffen is
om schade aan het onderstel van de auto
te voorkomen.

• Als de ondergrond rul is of uit droog zand
of sneeuw bestaat, verdient het altijd de
voorkeur om de auto in beweging te
houden en overschakelen te voorkomen.
Breng de auto nooit tot stilstand.

• Als de weg buitengewoon steil is zodat
het gevaar bestaat dat de auto kantelt,
moet u de auto nooit op de helling
proberen te keren maar achteruit
terugrijden. Rij nooit schuin maar altijd
recht een helling op en af.

N.B. Rij bij voorkeur geen steile helling op of
af, wanneer het brandstofniveau laag is. De
katalysator kan beschadigd raken, als de
motor onvoldoende brandstof krijgt. Zorg er
bij het beklimmen van een buitengewoon
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iersruimte in worden gezogen. Als u echter
ch een stukje met een geopende

chterklep moet rijden, kunt u het volgende
oen:

Doe alle ruiten dicht.
Stuur de lucht naar de voorruit en de vloer
en laat de ventilator op de hoogste
snelheid draaien.
cu niet overmatig belasten
elektrische functies van de auto belasten
accu in verschillende mate. Laat de
tactsleutel niet te lang achtereen in stand
taan, als u de motor hebt afgezet. Gebruik
er stand I. Op die manier wordt er minder
om afgenomen. De 12 V-aansluiting in de
ageruimte levert ook spanning als u de
tactsleutel hebt uitgenomen.

rbeelden van onderdelen/systemen die
l stroom afnemen zijn:

interieurventilator
ruitenwissers
audiosysteem
stadslichten.
er tevens op dat de verschillende acces-
es het elektrische systeem belasten.
ak daarom geen gebruik van functies die
l stroom afnemen, wanneer u de motor
t afgezet. Als de accuspanning laag is,

schijnt er een bericht op het display. Het
icht blijft op het display staan, totdat de
tor is aangeslagen. De energiebespa-
sfunctie schakelt bepaalde onderdelen/
temen uit of verlaagt de belasting van de
u door bijv. de ventilatorsnelheid of het
me van het audiosysteem te verlagen.

adt de accu op door de motor te starten.

Voorkom oververhitting van de
motor en het koelsysteem
In speciale omstandigheden, bijv. op steile
hellingen en bij het vervoer van een zware
lading, bestaat het gevaar dat de motor en
het koelsysteem oververhit raken. Dit geldt in
het bijzonder bij warm weer.

Om oververhitting van het koelsysteem
te voorkomen
• Hou een lage snelheid aan, wanneer u

met een aanhanger achter de auto een
lange, steile helling oprijdt.

• Na een zware rit moet u de motor niet
meteen afzetten, maar nog enige tijd
stationair laten lopen.

• Verwijder verstralers die voor de grille
zitten, als u bij extreem warm weer rijdt.

Om oververhitting van de motor te
voorkomen
Laat de motor geen hogere toeren maken
dan 4500 omw/min, wanneer u met een
aanhanger of caravan achter de auto in
heuvelachtig gebied rijdt. Als u dat wel doet,
kan de olietemperatuur te hoog oplopen.

Rij niet met een geopende
achterklep!
Wanneer u met de achterklep open rijdt,
kunnen er uitlaatgassen en daarmee giftig
koolmonoxide via de bagageruimte de passa-
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t startproblemen kan leiden. Zorg er
aarom voor dat u tijdens de wintermaanden
peciale winterbrandstof gebruikt.
andstof tanken

nkvulklep openen
tankvulklep kan worden geopend,
neer de auto onvergrendeld staat.

. De tankvulklep blijft tien minuten lang
ergrendeld staan, nadat u de auto
grendeld hebt. De tankvulklep wordt
rna automatisch vergrendeld.

nkdop
tankvuldop vindt u achter de tankvulklep
et spatbord rechtsachter.

hoge buitentemperaturen kan er een
aalde mate van overdruk in de brand-

ftank ontstaan. Draai de tankvuldop dan
zaam open. Tank niet te veel brandstof in

tank. Laat het vulpistool bij voorkeur niet

meer dan éénmaal automatisch afslaan! Als
de brandstoftank te vol zit, kan het zijn dat de
tank bij hoge buitentemperaturen overloopt!

Breng na het tanken de tankvuldop weer aan
en draai deze zover dicht dat u één of meer
klikken hoort.

Benzine tanken
N.B. Voeg nooit op eigen initiatief reinigende
additieven (dopes) aan de benzine toe
zonder het uitdrukkelijke advies van een
Volvo-werkplaats.

Dieselolie tanken
Bij lage temperaturen (–5°C tot –40°C) kan
de paraffine in de dieselolie uitvlokken, wat

to
d
s

WAARSCHUWING!
Schakel voordat u gaat tanken uw mobiele
telefoon uit. Het belsignaal kan aanleiding
geven tot vonkvorming en daarbij de
brandstofdampen ontsteken met gevaar
voor brand en verwondingen.

Belangrijk!
Giet benzinemodellen altijd met loodvrije
benzine vol om te voorkomen dat de
katalysator beschadigd raakt.
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ntact- en stuurslot
M Ó _äçââÉÉêëí~åÇ
Het stuurslot blokkeert het
stuurwiel, wanneer u de
sleutel uitneemt.

f Ó qìëëÉåëí~åÇI
 ê~Çáçëí~åÇÒ
Sommige onderdelen van het
elektrische systeem kunnen
worden ingeschakeld. Het
elektrische systeem van de
motor is echter uitgeschakeld.
ff Ó oáàëí~åÇ
De stand waarin de contacts-
leutel tijdens het rijden staat.
Het complete elektrische
systeem van de auto is
ingeschakeld.
III – Startstand
De startmotor wordt
ingeschakeld. Wanneer u
nadat de motor is
aangeslagen de sleutel
loslaat, veert deze automa-
tisch terug in de rijstand. Als

u moeite kost om de sleutel om te draaien,
het zijn dat de stand van de voorwielen voor
nningen in het stuurslot zorgt. Draai de
tactsleutel in dat geval om, terwijl u het
rwiel heen en weer draait.
tor starten

tart de motor als volgt
nzine)

Trap op het parkeerrempedaal.
Automatische versnellingsbak: Zet de
keuzehendel in stand P of N.
Handgeschakelde versnellingsbak: Zet de
versnellingspook in de neutraalstand en
trap het koppelingspedaal volledig in. Dit is
vooral van belang bij strenge vorst.
Draai de contactsleutel in de startstand.
Als de motor niet binnen 5–10 seconden
aanslaat, moet u de sleutel loslaten (zie
ook “Automatisch starten”
op pagina 106) en een nieuwe start-
poging doen.
. Tijdens de koude start kan het (afhankelijk
de motortemperatuur) gebeuren dat het

tortoerental van bepaalde motortypes korte
iets hoger is dan normaal. Dit omdat Volvo
aar streeft de uitstoot te beperken van
ffen die schadelijk zijn voor het milieu door
uitlaatgasreinigingssysteem van de motor
poedig mogelijk op bedrijfstemperatuur te

ngen.
tart de motor als volgt

esel)
Trap op het parkeerrempedaal.
Automatische versnellingsbak: Zet de
keuzehendel in stand P of N.
Handgeschakelde versnellingsbak: Zet de
versnellingspook in de neutraalstand en
trap het koppelingspedaal volledig in. Dit is
vooral van belang bij strenge vorst.

– Draai de contactsleutel in de rijstand. Een
controlelampje op het instrumentenpaneel
licht op om aan te geven dat de voorgloei-
functie van de motor actief is. Draai de
sleutel in de startstand, wanneer het contro-
lelampje is gedoofd.

Contactsleutels en
elektronische startblokkering
Laat de contactsleutel nooit samen met andere
sleutels of metalen voorwerpen aan dezelfde
sleutelbos hangen. Als u dat wel doet, kan de
elektronische startblokkering per ongeluk
worden geactiveerd. Als dat gebeurt, moet u de
andere sleutels van de sleutelbos halen en de
motor opnieuw starten.
Laat de motor meteen na een koude start
nooit op te hoge toeren draaien! Neem
contact op met een Volvo-werkplaats, als de
motor niet aanslaat of overslaat.

Co
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WAARSCHUWING!
Schakel nooit tijdens het rijden het contact uit
(sleutel in stand 0 of 1) en neem de
contactsleutel evenmin uit het contactslot. U
loopt dan het gevaar dat het stuurslot wordt
geactiveerd, waarbij de auto onbestuurbaar
wordt.
Neem bij het verlaten van de auto altijd de
contactsleutel uit het contactslot. Dit geldt in
het bijzonder wanneer er kinderen in de auto
achterblijven.
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tomatisch starten (V8 met AWD)
t de functie Automatisch starten hoeft i de
tactsleutel niet langer in de startstand
nd III) vast te houden totdat de motor is
geslagen. Draai de contactsleutel naar de
rtstand en laat de sleutel weer los. De
rtmotor blijft vervolgens automatisch (tot

seconden lang) draaien totdat de motor
angeslagen.

. Zorg dat het stuurwiel geblokkeerd is,
neer u de auto verlaat. Zo beperkt u de
s op diefstal.
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hakelstanden
p het koppelingspedaal tijdens het
akelen altijd zo ver mogelijk in. Haal uw
t na het schakelen weer van het koppe-
spedaal af! Hou u aan het aangegeven
akelpatroon.

het brandstofverbruik zo laag mogelijk te
den moet u zoveel mogelijk gebruik

ken van de 6de versnelling.

Blokkering achteruitversnelling
Schakel de achteruitversnelling alleen in,
wanneer de auto stilstaat.
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ickdown
ls u het gaspedaal volledig intrapt (tot
oorbij de normale volgasstand), schakelt de
ersnellingsbak automatisch terug naar een
gere versnelling. Dit is de zogeheten
ickdown.

anneer de maximale snelheid voor de
geschakelde versnelling is bereikt of
anneer u het gaspedaal uit de kickdown-
tand loslaat, schakelt de versnellingsbak
utomatisch op.

ebruik de kickdown om zo snel mogelijk te
ccelereren zoals bij het inhalen.

m overtoeren te voorkomen is het stuurpro-
ramma van de versnellingsbak voorzien van
en terugschakelblokkering.

kunt de kickdown niet gebruiken zolang de
euzehendel in één van de handmatige
chakelstanden staat. Zet de keuzehendel in
at geval eerst terug in de automatische
chakelstand D.
tomatische versnellingsbak

ude start
u bij koud weer wegrijdt, kan het zijn dat
schakelen ietwat stug gaat. Dit komt

dat de versnellingsbakolie bij lagere
peraturen stroperiger wordt. Om de
toot van uitlaatgassen te beperken
akelt de versnellingsbak later op dan
maal, wanneer u bij lage temperaturen
grijdt.

. Afhankelijk van de motortemperatuur
ens de start kan het gebeuren dat het
tortoerental van bepaalde motortypen na
koude start iets hoger is dan normaal.

bomotor
nneer u met een koude motor wegrijdt,
akelt de versnellingsbak bij een hoger
rental op dan normaal. Zo komt de kataly-
or sneller op temperatuur met minder
toot van uitlaatgassen.

aptief systeem
versnellingsbak wordt afgeregeld aan de
d van een zogeheten adaptief schakel-
teem dat voortdurend “leert” hoe de
snellingsbak zich gedraagt. Het systeem
istreert de manier waarop de versnel-
sbak schakelt, zodat er in elke situatie
imaal wordt geschakeld.

Lock-up
De versnellingen zijn voorzien van Lock-Up
(geblokkeerde versnellingen) om beter op de
motor te kunnen afremmen en het brandstof-
verbruik te verlagen.

Beveiligingssystemen
Auto’s met een automatische versnellingsbak
zijn uitgerust met een aantal speciale bevei-
ligingssystemen:

Sleutelblokkering, keylock
De keuzehendel moet in stand P staan om de
contactsleutel te kunnen uitnemen. In alle
andere standen is de sleutel geblokkeerd.

Parkeerstand (stand P)
Stilstaande auto met draaiende motor:

– Hou uw voet op het rempedaal terwijl u
de keuzehendel verzet.

Elektrische schakelblokkering,
Shiftlock Parkeerstand (stand P)
Om de keuzehendel uit stand P te kunnen
halen, moet de contactsleutel in stand I of II
staan en moet het rempedaal worden
bediend.
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euzehendelblokkering
kunt de keuzehendel altijd ongehinderd

een en weer halen tussen de stand N en D1.
m de hendel in één van de overige standen
zetten, moet u een blokkering opheffen

oor op de blokkeerknop op de keuzehendel
drukken.

anneer u de blokkeerknop indrukt, kunt u
e hendel vooruit of achteruit bewegen
ssen de standen N, R en P.

1. Bij modellen met een 4-traps automa-
tische versnellingsbak moet u de
blokkeerknop op de keuzehendel
indrukken.
Parkeerstand
de keuzehendel in de parkeerstand,
neer u de motor start of de auto parkeert.

de keuzehendel alleen in stand P,
neer de auto stilstaat!

tand P is de versnellingsbak mechanisch
lokkeerd. Zet na het parkeren altijd de
keerrem aan!

Achteruitrijstand
de keuzehendel alleen in stand R,

nneer de auto stilstaat!

N – Neutraalstand
Stand N is de neutraalstand. In deze stand
kunt u de motor starten, maar er is geen
versnelling ingeschakeld. Zet de parkeerrem
aan, wanneer de auto stilstaat en de keuze-
hendel in stand N staat.

D – Rijstand
Stand D is de normale rijstand. De versnel-
lingsbak schakelt automatisch op en terug,
afhankelijk van de stand van het gaspedaal
en de snelheid. Zorg dat de auto stilstaat,
voordat u de keuzehendel vanuit stand R in
stand D zet.
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tomatische versnellingsbak

ndmatige schakelstanden
uzehendel
ndmatige schakelstanden
u vanuit de automatische stand D wilt
rgaan op de handmatige standen, moet u
hendel naar links duwen. Als u vanuit stand
N wilt overgaan op D, moet u de hendel
r rechts in stand D duwen.
de viertraps automatische versnellingsbak
de 3de en 4de1 versnellingen voorzien
Lock-up (geblokkeerde versnellingen) om
er op de motor te kunnen afremmen en het
ndstofverbruik te verlagen.
Éåë ÜÉí êáàÇÉå
ens het rijden is het altijd mogelijk voor de
dmatige schakelstanden te kiezen. De
eschakelde versnelling is geblokkeerd,
ng u geen andere versnelling kiest. De

snellingsbak schakelt alleen terug, als u
vaart drastisch mindert.
u de keuzehendel naar de min (–) haalt,
akelt de versnellingsbak één versnelling
g en wordt er op de motor afgeremd. Als

e keuzehendel naar de plus (+) haalt,
akelt de versnellingsbak één versnelling

De 3de versnelling is de hoogste versnelling
die u bij het wegrijden kunt inschakelen.

W – Winter
Met de knop W bij de keuze-
hendel schakelt u het winter-
programma W in of uit. Bij
inschakeling van het winter-
programma licht het lampje
W op het instrumenten-
paneel op.

In het winterprogramma geldt de 3de
versnelling als wegrijversnelling om bij
gladheid gemakkelijker weg te kunnen
komen. In het winterprogramma worden de
lagere versnellingen alleen bij kickdown
ingeschakeld.
Het winterprogramma W is alleen te selec-
teren met de keuzehendel in stand D.

. Bij een vijftraps automatische versnel-
lingsbak is ook de 5de versnelling
voorzien van Lock-up.
Bij de zestraps automatische versnel-
lingsbak zijn ook de 2de en 6de
versnelling voorzien van Lock-up.
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rwielaandrijving, AWD
ll Wheel Drive)
vierwielaandrijving is permanent
eschakeld.

vierwielaandrijving worden alle vier de
len van de auto tegelijk aangedreven. Het
torkoppel wordt automatisch over de
r- en achterwielen verdeeld. Een elektro-
h gestuurd koppelingssysteem verdeelt
vermogen over het wielpaar dat op dat

ment de beste grip op het wegdek heeft.
om optimale wegligging te verkrijgen en te
rkomen dat de wielen doorslippen.

normaal rijden worden de voorwielen naar
houding iets sterker aangedreven dan de
terwielen.

rwielaandrijving verhoogt de rijveiligheid
ens regen- en sneeuwval en bij ijzel.
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elen dan het rempedaal gebruiken. Gebruik
ezelfde versnelling die u zou gebruiken
anneer u een helling oprijdt. Op die manier

unt u beter op de motor afremmen en hoeft
de rem slechts korte tijd te gebruiken.

et erop dat u de remmen nog meer belast,
anneer u met een aanhanger rijdt.

ntiblokkeerremsysteem (ABS)
Het ABS (Anti-lock Braking System)
voorkomt dat de wielen tijdens het
remmen geblokkeerd raken.
Zo blijft de auto bestuurbaar,

aardoor het bijv. makkelijker is om obstakels
ontwijken.

anneer u na het starten van de motor
egrijdt en een snelheid van ca. 20 km/h
ebt bereikt, gaat er een korte zelftest van het
BS van start. Dit kunt u zowel horen als
oelen aan de pulsaties in het rempedaal.

m het ABS maximaal te benutten:

Trap zo hard mogelijk op het rempedaal
(er zijn pulsaties voelbaar).
Stuur de auto in de rijrichting en blijf druk
op het rempedaal uitoefenen.

arzel niet om op een terrein zonder verkeer
testen hoe het ABS in verschillende

eersomstandigheden reageert.

et ABS-lampje licht op en blijft ca. twee
econden lang branden tijdens de start als
msysteem

mbekrachtiging
de auto uitrolt of wordt gesleept met een
eschakelde motor, moet u ongeveer
aal zoveel druk uitoefenen op het

pedaal als wanneer de motor loopt. Als u
et starten van de motor op het rempedaal
t, kan het rempedaal iets omlaagkomen.
is volkomen normaal omdat de rembe-
chtiging geactiveerd wordt. Bij een auto
t EBA (Emergency Brake Assistance) kan
nog duidelijker te merken zijn.

. Trap met de motor uitgeschakeld
maal hard en resoluut op het rempedaal –
niet pompen.

mkringen
Het nevenstaande lampje licht op,
wanneer er een remkring defect is.

Als er een storing in een van de
kringen optreedt, is remmen nog steeds

gelijk. U moet het rempedaal echter verder
appen en het pedaal kan minder stug
doen. U moet harder op het pedaal
pen voor de normale remkracht.

Vocht kan de remeigenschappen
beïnvloeden
Door opspattend water (bij hevige regenval,
in waterplassen of tijdens een wasbeurt)
worden de onderdelen van het remsysteem
nat. Daardoor kunnen de wrijvingsei-
genschappen van de remblokken gewijzigd
worden, zodat u een bepaalde verlenging van
de aanspreekduur van de remmen kunt
merken.

Trap zo nu en dan lichtjes op het rempedaal,
als u lange afstanden in de regen of sneeuw-
modder aflegt. Doe dit ook bij zeer vochtig of
koud weer. Op die manier verwarmt u de
remblokken waardoor het vocht verdampt.
Deze procedure is ook aan te raden voordat u
de auto voor langere tijd in dergelijke
weersomstandigheden parkeert.

Als de remmen zwaar belast
worden
De remmen van de auto worden zwaar belast,
wanneer u in de bergen of op wegen met
vergelijkbare niveauverschillen rijdt; zelfs als u
niet bijzonder hard op het rempedaal trapt.

Omdat de snelheid in dergelijke omstandig-
heden vaak laag is, worden de remmen niet
even goed gekoeld als bij snelle ritten op
vlakke wegen.

Om de remmen niet overmatig te belasten,
kunt u tijdens het afdalen beter terugscha-
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WAARSCHUWING!
De rembekrachtiging werkt alleen, als de
motor loopt.
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ABS door een storing werd
eschakeld.

ktronische remkrachtverdeling, EBD
t EBD-systeem (Electronic Brakeforce
tribution) vormt een geïntegreerd
erdeel van het ABS-systeem. Het EBD-
teem regelt de remkracht op de achter-
len altijd dusdanig af dat de maximale
werking wordt verkregen. Wanneer het
teem de remkracht afregelt, treden er
rkbare pulsaties in het rempedaal op.

Remkrachtverhoging, EBA
(Emergency Brake Assistance) Het EBA is
dusdanig geconstrueerd dat u, wanneer u
krachtig moet remmen, altijd meteen het
maximale remvermogen kunt afnemen. Het
systeem registreert het moment waarop u
krachtig wilt afremmen door de snelheid te
meten waarmee u op het rempedaal trapt.
Blijf remmen zonder het rem pedaal los te
laten. Het systeem wordt uitgeschakeld,
wanneer u het rempedaal loslaat. Het
systeem is altijd actief. U kunt het dan ook niet
uitschakelen.

WAARSCHUWING!
ls de waarschuwingslampjes voor het
msysteem en het ABS tegelijkertijd
lichten, kan er een storing zijn
getreden in het remsysteem. Als het

mvloeistofpeil in dat geval in orde is,
oet u de auto voorzichtig naar de dichtst-
jzijnde erkende Volvo-werkplaats rijden

het remsysteem te laten controleren.
ls de remvloeistof onder het MIN-
reepje van het reservoir staat, mag u niet
rder rijden voordat u remvloeistof hebt
jgevuld. Controleer tevens de oorzaak
n het remvloeistofverlies.
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A

abiliteitssysteem

nneer het stabiliteitssysteem actief is, kan
lijken alsof de auto niet normaal reageert
de stand van het gaspedaal. Dit komt
rdat het systeem de grip op het wegdek
istreert en de verschillende deelsystemen
het stabiliteitssysteem inschakelt.

auto is uitgerust met STC (Stability and
ction Control), stabiliteits- en tractieregel-
teem of met DSTC (Dynamic Stability and
ction Control), dynamisch stabiliteits- en
tieregelsysteem.

ctieregeling, Traction Control (TC)
tractieregeling brengt de aandrijfkracht
een slippend aandrijfwiel over op een
drijfwiel dat niet slipt. Om de aandrijf-
cht in een dergelijke situatie te verhogen,
het zijn dat u het gaspedaal verder dan

maal moet intrappen. Wanneer de tractie-
eling actief is, kunt u een pulserend geluid
en. Dit is volkomen normaal. De tractiere-
ing is voornamelijk actief op lage
lheden. U kunt de functie niet uitscha-
n.

Antispinregeling, Spin Control (SC)
De antispinregeling voorkomt dat de
aangedreven wielen tijdens het optrekken
doorslippen. De regeling verhoogt de
veiligheid op gladde wegen. Bij het rijden met
sneeuwkettingen of bij het rijden in een diepe
laag sneeuw of zand, kan het handig zijn om
de antispinregeling uit te schakelen om zo de
tractie te verhogen. U kunt de regeling
uitschakelen met de knop voor STC/DSTC.

Antislipregeling, Active Yaw Control
(AYC)
De antislipregeling zorgt ervoor dat een of
meer wielen van de auto automatisch worden
geremd om de auto te stabiliseren als deze in
de slip dreigt te raken. Het rempedaal doet
stugger aan dan normaal en u hoort een
pulserend geluid.

De antislipregeling is altijd actief. U kunt de
regeling dan ook niet uitschakelen.

nctie/
steem

STC DSTC1

. Extra op bepaalde markten.

C X X
C X X
YC X

WAARSCHUWING!
Bij een beperking van de functionaliteit
van het STC- of DSTC-systeem kunnen
de rijeigenschappen van de auto zich
wijzigen. Wees altijd voorzichtig in
bochten en op gladde wegen.
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chakelen. Als u dat niet doet, reageren de
soren op de aanhanger/fietsdrager.
parkeerhulp wordt automatisch uitge-
akeld, wanneer u een aanhanger achter
auto hebt hangen die met een originele
hangerkabel van Volvo aangesloten is.

1

rkeerhulp (extra)

rking Support” voor- en achterzijde

emene informatie
“Parking Support” is bedoeld als
pmiddel tijdens het parkeren. Geluidssig-
n geven de afstand tot een waargenomen
takel aan.

e dichter u het obstakel achter of voor1 de
o nadert, des te sneller volgen de geluids-
nalen elkaar op.
een afstand van ca. 30 cm bestaat het
uidssignaal uit een ononderbroken toon.
er zowel voor als achter1 auto obstakels

nen deze afstand liggen, komen de
uidssignalen beurtelings uit de luids-
kers voor- en achterin.

Wanneer u ondertussen naar een andere
geluidsbron van het audiosysteem luistert,
wordt het volume daarvan tijdelijk verlaagd.
Het systeem is altijd actief bij het starten van de
motor.

Parkeerhulp voorzijde
Het meetbereik strekt tot ca. 0,8 m recht voor
de auto. De melding PARK.HULP ACTIEF
verschijnt op het audiodisplay, wanneer de
sensoren op een obstakel voor de auto
reageren.
Het is niet mogelijk de parkeerhulp te combi-
neren met verstralers, omdat de sensoren op
de verstralers reageren.
Parkeerhulp achterzijde
Het meetbereik strekt tot ca. 1,5 m recht
achter de auto. De melding PARK ASSIST
ACTIVE verschijnt op het audiodisplay,
wanneer u de achteruitversnelling inschakelt.
Bij gebruik van een aanhanger of een fiets-
drager op de trekhaak moet u het systeem

uits
sen
De
sch
de
aan

. Op voorwaarde dat er aan voor- en
achterzijde sensoren voor “Parking
Support” zijn aangebracht.

WAARSCHUWING!
Hoewel de “Parking Support” handig is bij
het parkeren, bent u nog altijd schade-
plichtig bij eventuele fouten.
Wanneer er obstakels in de dode hoeken
van de sensoren zitten, zal het systeem ze
niet kunnen ontdekken. Hou kinderen en
dieren in de buurt van de auto in de gaten.
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ensoren voor parkeerhulp

ensoren schoonmaken
e sensoren werken alleen naar behoren,
anneer u ze regelmatig schoonmaakt.
einig ze met water en autoshampoo.

e sensoren kunnen reageren op een laag
neeuw en ijs.
rkeerhulp (extra)

rkeerhulp uitschakelen/
nieuw inschakelen
unt de parkeerhulp uitschakelen met de
p op het schakelaarpaneel, waarna de

in de schakelaar dooft. De parkeerhulp
eer actief, wanneer u nogmaals op de
akelaar drukt en de LED brandt.

rkeerhulp voorzijde
parkeerhulpsensor aan voorzijde is actief
snelheden tot 15 km/h, ook tijdens het
teruitrijden. De geluidssignaal komen uit
luidspreker voorin.

rkeerhulp achterzijde
parkeerhulpsensoren aan de achterzijde
rden geactiveerd bij het inschakelen van

de achteruitversnelling. De geluidssignalen
komen uit de luidspreker achterin.

Aanduiding voor
systeemstoringen

Het informatielampje brandt
continu
PARK.HULP SERVICE VEREIST
verschijnt op het informatiedisplay in

het midden van het instrumentenpaneel.

S

S
D
w
R

D
s
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tor niet op gang slepen
u de motor van een auto met een handge-
akelde versnellingsbak op gang probeert
lepen, kan/kunnen de katalysator(en)
chadigd worden. Auto’s met een automa-
he versnellingsbak kunt u niet op gang
en. Als de accu uitgeput is, moet u een
eladen hulpaccu gebruiken.

de auto gesleept moet
rden

Zorg ervoor dat de contactsleutel in stand
I staat, zodat het stuurslot niet werkt en
de auto bestuurbaar is.
Let erop dat u de maximaal toegestane
snelheid aanhoudt.
Let erop dat de rem- en stuurbekrach-
tiging niet werken, als u de motor hebt
afgezet. U moet ongeveer vijfmaal harder
op het rempedaal trappen en de auto
stuurt aanzienlijk zwaarder dan normaal.
Rij rustig. Hou de sleepkabel gespannen
om schokkende bewegingen te
voorkomen.
dellen met een automatische
snellingsbak
Zorg dat de keuzehendel in stand N staat.
De maximaal toelaatbare snelheid voor
auto’s met een automatische versnel-
lingsbak bedraagt 80 km/h.
Sleep de auto alleen vooruit weg.

• Het is niet mogelijk de motor op gang te
slepen. Zie pagina 119 voor “Starten met
hulpaccu”.
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epoog
t sleepoog vindt u in de gereedschapstas
e bagageruimte. Schroef het sleepoog op
plaats vóór het slepen. De uitsparing en

ekking voor het sleepoog vindt u aan de
hterzijde van de voor- en achterbumper.

als volgt te werk om een afdekking te
wijderen:

Haal de onderkant van de afdekking los
met een muntstuk.
Schroef het sleepoog tot aan de flens
vast (C). Maak bij voorkeur gebruik van
de wielsleutel.

Draai het sleepoog na gebruik los en plaats
de afdekking terug.

Het sleepoog is alleen te gebruiken voor het
slepen over de weg en niet geschikt voor
berging, wanneer de auto bijvoorbeeld in een
sloot is gereden. Voor bergingswerkzaam-
heden moet u professionele hulp inroepen.
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WAARSCHUWING!
Accu’s kunnen een zeer explosief knalgas
produceren. Een enkele vonk, veroorzaakt
door een onjuiste aansluiting van de start-
kabels, is voldoende om de accu tot
ontploffing te brengen.
Accu’s bevatten tevens zwavelzuur, wat
ernstige verwondingen door etsing kan
veroorzaken. Als u accuzuur in uw ogen
krijgt of op uw huid of kleren morst, moet
u onmiddellijk met grote hoeveelheden
water spoelen. Neem onmiddellijk contact
op met een arts, als u accuzuur in uw ogen
krijgt.
arten met hulpaccu

arten met een hulpaccu
de accu om wat voor reden dan ook
laden is, kunt u stroom “lenen” van een
e reserveaccu of van een accu in een
ere auto om op die manier de motor te

rten. Controleer altijd of de accuklemmen
d vastzitten en of er geen vonken

staan tijdens de startpogingen.

explosiegevaar te voorkomen adviseren
u de volgende aanwijzingen nauwkeurig
te volgen:

Draai de contactsleutel in stand 0.
Zorg dat de hulpaccu een spanning van
12 volt levert.
Als de hulpaccu zich in een andere auto
bevindt, moet u de motor van deze auto
afzetten en zorgen dat de twee auto’s
elkaar niet kunnen raken.

– Sluit de rode kabel aan tussen de
pluspool van de hulpaccu (1+) en de
rode aansluiting in de motorruimte van uw
auto (2+).
Bevestig de klem aan het contactpunt dat
onder een zwart luikje met een plusteken
erop zit. Het luikje vormt één geheel met
het deksel van het zekeringenkastje.

– Sluit de ene klem van de zwarte kabel aan
op de minpool (3–) van de hulpaccu.

– Sluit de andere klem van de zwarte kabel
aan op één van de hijsogen van de motor
(4–) in uw auto.

– Start de motor van de “hulpauto”. Laat de
motor enkele minuten draaien op een
toerental dat iets hoger ligt dan normaal,
1500 omw/min.

– Start de motor van de auto met de lege
accu.

– Verwijder de kabels in omgekeerde
volgorde.

N.B. Kom niet aan de klemmen tijdens de
startpoging (gevaar voor vonkvorming).

1

2
4
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Het maximaal toelaatbare gewicht voor een
ongeremde aanhanger bedraagt 750 kg.
Zet de keuzehendel bij het parkeren met
een aanhanger altijd in stand P (automa-
tische versnellingsbak) of schakel een
versnelling in (handgeschakelde versnel-
lingsbak). Maak altijd gebruik van de parke-
errem. Gebruik wielblokken bij het parkeren
op steile hellingen.

anhangergewichten
ie pagina 225 voor de toelaatbare
anhangergewichten.

.B. De aangegeven maximaal toelaatbare
anhangergewichten zijn door Volvo
epaald. Let erop dat er op grond van de
etgeving voor motorvoertuigen in uw land

erdere beperkingen van het aanhangerge-
icht en de snelheid kunnen gelden. Het is
ovendien mogelijk dat de trekhaak gespeci-
ceerd is voor hogere gewichten dan het
aximaal toelaatbare aanhangergewicht van
e auto.

A
he
w

WAARSCHUWING!
Hou u aan de opgegeven aanbevelingen
voor het aanhangergewicht. De
aanhanger en de auto kunnen anders
moeilijk bestuurbaar worden tijdens
uitwijk- en remmanoeuvres.
jden met een aanhanger

laadvermogen is afhankelijk van de extra
essoires die op de auto gemonteerd zijn
ls een trekhaak (een kogeldruk van 75 kg bij
aangekoppelde aanhanger), lastdragers,
ox e.d. plus het totaalgewicht van de inzit-

den. Het laadvermogen van de auto moet
den verminderd met het gewicht van het
tal inzittenden.

De trekhaak van de auto moet van een
goedgekeurd type zijn.
Als u een model met trekhaak bij Volvo hebt
besteld wordt de auto compleet aange-
leverd met de benodigde randuitrusting
voor het gebruik van een aanhanger. Bij
montage achteraf moet u contact opnemen
met uw Volvo-dealer om te controleren of
uw auto van de nodige uitrusting is voorzien
om met een aanhanger te kunnen rijden.
Verdeel de lading in de aanhanger dusdanig
dat de druk op de trekhaak de maximale
kogeldruk niet overschrijdt.
Verhoog de bandenspanning tot de druk
die geldt voor maximale belasting.
Raadpleeg de bandenspanningstabel!

• Maak de trekhaak regelmatig schoon en vet
de kogel1 en alle bewegende delen in om
onnodige slijtage te voorkomen.

• Rij niet met een zware aanhanger, wanneer
de auto nog helemaal nieuw is! Wacht
hiermee totdat de auto ten minste
1000 kilometer heeft gereden.

• Bij het afdalen op lange en steile hellingen
worden de remmen veel zwaarder belast
dan normaal. Schakel dan terug naar een
lagere versnelling en pas uw snelheid aan.

• Wanneer de auto bij warm weer zwaar
belast wordt, kunnen de motor en de
versnellingsbak oververhit raken. Bij
oververhitting slaat de temperatuurmeter op
het instrumentenpaneel tot in het rode
gebied uit. Breng de auto dan tot stilstand
en laat de motor enkele minuten afkoelen.

• Bij oververhitting schakelt de airconditioning
zichzelf automatisch tijdelijk uit.

• Bij oververhitting schakelt de versnel-
lingsbak een ingebouwde beschermings-
functie in. Zie de displaymelding!

• Bij het gebruik van een aanhanger wordt de
motor zwaarder belast dan normaal.

• Rij om veiligheidsredenen niet sneller dan
80 km/h, ook al staat de wetgeving in
bepaalde landen een hogere snelheid toe.

•

•
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WAARSCHUWING!
fhankelijk van de belading van de auto en
t zwaartepunt van de lading treden er

ijzigingen in de rijeigenschappen op.

1. Geldt niet voor de kogel bij gebruik
van een aanhangerkoppeling met
trillingsdemper.
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iveauregeling (extra op model
et vijf zitplaatsen, standaard

p model met zeven
itplaatsen)
ls uw auto is uitgerust met automatische
iveauregeling, neemt de achtertrein van de
uto tijdens het rijden altijd de juiste rijhoogte
an ongeacht de belading. Wanneer de auto
tilstaat, zakt de achtertrein omlaag. Dit is
olkomen normaal. Bij het wegrijden met
ding wordt het niveau na enige tijd rijden
aar boven toe bijgesteld.
den met een aanhanger in
n Volvo met een automa-
che versnellingsbak
bij het parkeren op hellingen eerst de

keerrem aan, voordat u de keuzehendel in
nd P zet. Zet bij het wegrijden op een
ling eerst de keuzehendel in de rijstand en
l de auto vervolgens van de parkeerrem.

Kies op steile hellingen of in langzaam
rijdend verkeer de juiste lageversnel-
lingsstand. Zo voorkomt u dat de automa-
tische versnellingsbak opschakelt. De
versnellingsbakolie wordt dan minder
warm.
Schakel geen hogere, handmatige
versnelling in dan de motor “aankan”.
Rijden in hoge versnellingen is niet altijd
zuinig.
Vermijd hellingen met een percentage van
meer dan 15% bij het gebruik van een
aanhanger achter een model met automa-
tische versnellingsbak.
. Sommige modellen moeten worden
erust met een oliekoeler om met
hangers te rijden.
rmeer daarom bij de dichtstbijzijnde
vo-dealer of er een oliekoeler nodig is, als
en trekhaak achteraf monteert.

Gemakkelijker wegrijden met
aanhanger
Auto’s met een V8-motor zijn voorzien van
een ingebouwde functie die voorkomt dat de
auto schokkerig beweegt en wielspin
vertoont bij het wegrijden met een
aanhanger.

Activeren
Om de functie te activeren moet u de
bedrading van de aanhanger aansluiten op
de trekhaakaansluiting die naast de trekhaak
zit (zie pagina 122).

Deactiveren
Koppel de bedrading bij de aansluiting los.

N.B. De functie is tevens actief als u andere
elektrische uitrusting op de trekhaakaanslu-
iting aansluit. De auto trekt dan langzamer op
tijdens het wegrijden.
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et op het volgende als uw auto is uitgerust
et de afneembare trekhaak van Volvo:

Zorg dat u de trekhaak hebt vergrendeld,
voordat u wegrijdt.
De rode indicatorpen (zie de pijl in de
illustratie hierboven) mag niet zichtbaar
zijn.
Zorg dat u de trekhaak met de sleutel
hebt vergrendeld (zie de beschrijving op
pagina 124).
jden met een aanhanger

khaak (extra)
. Controleer of de auto is uitgerust met
transmissie-oliekoeler, als u achteraf een
haak monteert.

te trekhaak (A)
erop dat u de veiligheidskabel altijd aan
daarvoor bestemde bevestiging
tmaakt (zie afbeelding)!

eembare trekhaak (B)
g altijd nauwkeurig de montage-
rschriften op.

erop dat u de veiligheidskabel altijd aan
daarvoor bestemde bevestiging
tmaakt (zie afbeelding)!

er tevens op dat u de koppelpen regel-
tig schoonmaakt en invet.

ak daarvoor gebruik van de aanbevolen
soort met het art.nr. 8624203.

. Het kan zijn dat er op uw auto een
haak zit met een 13-polig contact dat u
aansluiten op een aanhanger met een
olig contact. Maak in dat geval alleen
ruik van een originele adapterkabel van

vo. Zorg dat de kabel niet over de grond
pt.
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te trekhaak: 1124 mm

eembare trekhaak: 1124 mm

x. toelaatbare kogeldruk: 90 kg
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Vaste trekhaak: 80 mm

Afneembare trekhaak: 80 mm
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– Neem het kogelsegment en draai de
handgreep rechtsom in de vergrendelde
stand.

ONTGRENDELD

B

neembare trekhaak, monteren

Verwijder de beschermkap. – Steek de sleutel in het afneembare
gedeelte en draai de sleutel rechtsom in
de ontgrendelde stand.

–

ONTGRENDELD
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Draai de sleutel linksom in de vergren-
delde stand.
Neem de sleutel uit het slot.

VERGRENDE
LD
Duw het kogelsegment zo ver op de
koppelpen dat het blokkeert. Hou de
handgreep niet vast.
. De handgreep schiet met kracht in
itie!

– Controleer of de indicatorpen (B)
ingeschoven is.

–

BLOKKEREN RODE PIN (B)
NIET
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Af

– Trek het kogelsegment van de koppelpen
af. Hou de handgreep niet vast.

Belangrijk!
Het kogelsegment is alleen te vergren-
delen wanneer de rode pen niet zichtbaar
is.
neembare trekhaak, demonteren

Steek de sleutel in het afneembare
gedeelte en draai de sleutel rechtsom in
de ontgrendelde stand.

– Draai de handgreep rechtsom in de
vergrendelde stand en pak het kogel-
segment beet.

–

ONTGRENDELD
ONTGRENDELD
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–
 Draai de sleutel linksom in de vergren-
delde stand.
Neem de sleutel uit het slot.

– Schuif de beschermkap over de
koppelpen zoals aangegeven op de
afbeelding.

VERGRENDE
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astdrager monteren
org dat de lastdrager goed om de beide
akrelingen heen vastklemt. Schroef de
stdrager vervolgens vast. Maak gebruik van
e bijgeleverde momentsleutel om de
chroeven tot aan het merkje op de sleutel
ast te draaien (overeenkomend met een
oment van 6 Nm). Zie de afbeelding!

A
he
w

ding vervoeren

emene informatie
t laadvermogen is afhankelijk van de extra
essoires die op de auto gemonteerd zijn
ls een trekhaak (een kogeldruk van 75 kg
een aangekoppelde aanhanger),
dragers, skibox e.d. plus het totaalge-
ht van de inzittenden. Het laadvermogen
de auto moet worden verminderd met het
icht van het aantal inzittenden.

Lading op het dak
Positie van lasdragers (accessoire)
Zorg dat u de lastdrager in de juiste positie
op de dakrelingen (rails) aanbrengt. U kunt
de lastdragers in iedere gewenste stand over
de volle lengte van de dakrelingen
aanbrengen. Wanneer u geen lading op het
dak vervoert, moet u de voorste lastdrager
ca. 200 mm voor de middelste dakbe-
vestiging aanbrengen en de achterste
lastdrager recht tussen de middelste en de
achterste dakbevestiging (zie bovenstaande
afbeelding) om de rijwindgeluiden te
beperken. Bevestig de lange lastdrager
vooraan.

L
Z
d
la
d
s
v
m

fhankelijk van de belading van de auto en
t zwaartepunt van de lading treden er

ijzigingen in de rijeigenschappen op.
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kkap van lastdrager
bruik bij voorkeur de nok aan het uiteinde
de momentsleutel (zie afbeelding) of de
tactsleutel om de kap los of vast te
aien. Een ¼ kwartslag draaien.

stdragers gebruiken
Om schade aan de auto te voorkomen en
op een veilige manier lading op het dak te
kunnen vervoeren, adviseren wij u alleen
gebruik te maken van de lastdragers die
Volvo speciaal voor uw auto ontwikkeld
heeft.
Controleer regelmatig of de lastdragers
en de lading goed vastzitten. Zet de
lading stevig vast met sjorbanden!

• Verdeel het gewicht van de lading gelijk-
matig over de lastdragers. Leg de lading
niet diagonaal op de lastdragers. Zorg dat
u de zwaarste voorwerpen onderop legt.

• Let erop dat het zwaartepunt van de auto
verschuift en dat de rijeigenschappen zich
wijzigen bij het vervoer van lading op het
dak.

• Hou er rekening mee dat de auto meer
wind vangt en daardoor meer brandstof
verbruikt, naarmate de omvang van de
lading toeneemt.

• Rij rustig. Trek bij voorkeur niet te snel op,
rem niet te hard en maak niet te scherpe
bochten.

WAARSCHUWING!
De maximale dakbelasting is 100 kg
inclusief de lastdragers en een eventuele
skibox. Bij het vervoer van lading op het
dak verschuift het zwaartepunt en treden
er wijzigingen op in de rijeigenschappen
van de auto.
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i-Xenonkoplampen
rek mal 3 en 4 over en meet ze ter controle
og eens op. Breng de mallen over op een
tuk zelfklevend en watervast materiaal en
nip uit.

reng de mallen dusdanig aan dat de pijlen
aar het midden van de auto wijzen en dat de
tippen op de mallen overeenkomen met de
tippen op de koplampglazen. Pas de
erkjes > < op de mallen in ten opzichte van
e lijn op het koplampglas.

eferentiematen:
al 3) De lijn tussen de merkjes > < en op de
allen moet ca. 140 mm lang zijn.

al 4) De lijn tussen de merkjes > < en op de
allen moet ca. 112 mm lang zijn.
htbundel aanpassen

ichtbundel voor linksrijdend verkeer
ichtbundel voor rechtsrijdend verkeer

ste lichtbundel voor rechts- of
ksrijdend verkeer
unt de lichtbundel van de koplampen
lakken om te voorkomen dat u tegen-
ers verblindt. Daarbij wordt de lichtop-
ngst iets lager.

plampen afplakken
k de mallen over die op pagina 132 staan.
p een stuk zelfklevend en watervast
teriaal zoals ondoorzichtige tape langs de
den van de mallen uit.

ng de afplaktape in positie aan ten
ichte van de stip (5) in het koplampglas.
e stip moet overeenkomen met de rode

stip op de mal. De lange rode lijn op de
afbeeldingen komt overeen met de lijn in het
koplampglas ten opzichte waarvan u de mal
moet inpassen.

Meet de mallen na het overtrekken ter
controle nog eens op om te zorgen dat de
lichtbundel voldoende wordt afgedekt.

De mallen kunnen worden gebruikt voor
modellen met linkse en rechtse besturing en
moeten worden aangebracht zoals aange-
geven op de afbeelding.
De bovenste afbeelding geeft de positie op
een model met linkse besturing aan. De
onderste afbeelding geeft de positie op een
model met rechtse besturing aan.

Halogeenkoplampen
Trek mal 1 en 2 over en meet ze ter controle
nog eens op. Breng de mallen over op een
stuk zelfklevend en watervast materiaal en
knip uit.

Breng de mallen dusdanig aan dat de pijlen
naar het midden van de auto wijzen en dat de
stippen op de mallen overeenkomen met de
stippen op de koplampglazen.

Referentiematen:
Mal 1 en 2) De lange kant van de mallen moet
ca. 82 mm lang zijn.
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Pos turing weer en de onderste figuur dat van een
mod i-Xenonkoplampen.
itie van afplaktape op de koplampen bovenste figuur geeft het afplakken van een model met linkse bes
el met rechtse besturing/mallen 1 en 2 gelden voor halogeenkoplampen/mallen 3 en 4 gelden voor B
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ode hoeken” die BLIS in de gaten houdt
fstand A = ca. 9,5 m, afstand B = ca. 3 m)
anneer u wordt ingehaald:
Het systeem reageert als het snelheids-
verschil tussen u en het inhalende
voertuig kleiner is dan 70 km/h.
Het systeem reageert niet als het
snelheidsverschil tussen u en het
inhalende voertuig groter is dan
70 km/h.

A

B

IS (Blind Spot Information System)

BLIS-camera
Controlelampje
BLIS-symbool

IS
S is een informatiesysteem dat de
tuurder waarschuwt wanneer er zich een
rtuig in de zogeheten dode hoek bevindt
in dezelfde richting rijdt. Het systeem is
aseerd op digitale cameratechniek. De
era’s (1) zitten onder de buitenspiegels.

nneer een camera een voertuig heeft
rgenomen in de dode hoek (een zone van
eveer 3 meter breed en 9,5 meter lang
st en achter de buitenspiegel), gaat er een
trolelampje op het portierpaneel (2)
nden. Het lampje brandt continu om de

bestuurder te attenderen op het voertuig in de
dode hoek.

Het lampje gaat branden aan die kant van de
auto waar het voertuig is waargenomen. Als
de auto aan weerszijden wordt ingehaald,
gaan dan ook beide lampjes branden.

Wanneer BLIS werkt
Het systeem werkt alleen bij snelheden van
10 tot 250 km/h.

Wanneer u inhaalt:
• Het systeem reageert als het snelheids-

verschil tussen u en het ingehaalde
voertuig kleiner is dan 20 km/h.

• Het systeem reageert niet als het
snelheidsverschil tussen u en het
ingehaalde voertuig groter is dan
20 km/h.

“D
(a
W
•

•

WAARSCHUWING!
- BLIS is slechts een informatiesysteem en
dus GEEN waarschuwings- of
veiligheidssysteem.
- Het systeem vormt slechts een aanvulling
op – geen vervanging voor – de aanwezige
buitenspiegels. De bestuurder moet altijd
oplettend en verantwoord blijven rijden.
- De bestuurder is er verantwoordelijk voor
dat er op een veilige manier van rijstrook
wordt gewisseld.
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LIS deactiveren en heractiveren
IS is altijd actief wanneer u de auto op
ntact zet.

U kunt het systeem deactiveren door op
de knop BLIS te drukken die op het
schakelaarpaneel van de middenconsole
zit (zie bovenstaande afbeelding). De LED
in de knop dooft, wanneer het systeem
uitgeschakeld is. Er verschijnt bovendien
een displaytekst op het instrumenten-
paneel.
U kunt BLIS heractiveren door nogmaals
op de knop te drukken. De LED in de knop
licht vervolgens op en er verschijnt een
displaytekst. Druk op de knop READ
(pagina 42) om de displaytekst te laten
verdwijnen.
IS (Blind Spot Information System)

teemfunctie bij daglicht en bij
ker

Daglicht: Bij daglicht reageert het
systeem op de contouren van
omringende voertuigen. Het systeem is
geconstrueerd om motorvoertuigen zoals
auto’s, vrachtwagens, motorfietsen e.d.
waar te nemen.

Donker: Bij donker reageert het systeem
op de koplampen van omringende
voertuigen. Een voertuig in de dode hoek
moet minimaal de daglichten voeren om

door het systeem te worden waarge-
nomen. Dit houdt in dat het systeem
bijvoorbeeld niet reageert op een
aanhanger achter een auto of vracht-
wagen, omdat daar geen brandende
koplampen/daglichten op zitten.

B
BL
co

•

•

WAARSCHUWING!
- BLIS werkt niet in scherpe bochten.
- Het systeem werkt niet als de camer-
alenzen zijn afgedekt. De controlela-
mpjes voor BLIS knipperen dan en er
verschijnt een displaymelding (zie de
tabel op pagina 135).
- BLIS werkt niet wanneer u achteruit-
rijdt.

WAARSCHUWING!
- Het systeem reageert niet op fietsers
en bromfietsers.
- BLIS reageert evenmin op stilstaande
voertuigen.
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bovenstaande displayteksten verschijnen
en, als de contactsleutel in stand II staat
BLIS actief is (de bestuurder heeft het
teem niet gedeactiveerd).

steemstatus Displaytekst

LIS buiten werking BLINDE-HOEKSYST. SERVICE
VEREIST

echter camera afgedekt BLINDE-HOEKSYST. R CAMERA
GEBLOK.

inker camera afgedekt BLINDE-HOEKSYST. L CAMERA
GEBLOK.

eide camera’s afgedekt BLINDE-HOEKSYST. CAMERA’S
GEBLOK.

LIS uitgeschakeld BLINDE-HOEKINFO. SYSTEEM
UIT

LIS ingeschakeld BLINDE-HOEKINFO. SYSTEEM
AAN

WAARSCHUWING!
e BLIS-camera’s kennen dezelfde beperkingen als het menselijk
g. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld minder goed “zien” bij hevige
eeuwval en dichte mist.
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ieuwe banden
Banden hebben een
beperkte houdbaarheids-
datum. Na enkele jaren
worden de banden hard en
neemt de grip op het
wegdek stukje bij beetje af.

ebruik bij het verwisselen van banden altijd
nieuw mogelijke banden. Dit geldt in het

ijzonder voor winterbanden. De week en het
ar van productie worden aangeduid met
ier cijfers, bijvoorbeeld 1502. De band op
e afbeelding is de 15de van het jaar 2002
eproduceerd.

eeftijd van de banden
ok al gaan banden theoretisch tot tien jaar
ng mee, wordt u geadviseerd om banden
uder dan zes jaar niet meer te gebruiken.

22
70

R
16
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H

gemene informatie

eigenschappen en banden
banden zijn van grote invloed op de rijei-
schappen van de auto. Zowel het type, de

at, de bandenspanning als de snelheids-
ex zijn belangrijk voor het rijgedrag van de
o.

er bij het verwisselen van banden op dat
nieuwe banden op alle vier de wielen van
zelfde type zijn, dezelfde afmeting hebben
van hetzelfde merk zijn. Hou de aanbe-
n bandenspanning aan die op de
denspanningsticker staat (voor plaatsing,
pagina 141).

ataanduiding
alle autobanden staat een bepaalde

ataanduiding. Een voorbeeld van een
gelijke aanduiding is
/70R16 102H.

Snelheidsindices
Uw auto is voorzien van een typegoedkeuring
voor de uitvoering waarin deze werd aange-
leverd. Dat betekent dat u niet mag afwijken
van de afmetingen en snelheidsindices die
staan aangegeven op de typegoedkeuring
van de auto. De enige uitzondering daarop
vormt het gebruik van winterbanden (zowel
spijkerbanden als banden zonder spijkers).
Bij gebruik van dergelijke banden mag u niet
sneller rijden dan de maximumsnelheid die
voor het gebruikte bandentype geldt (voor
index Q geldt bijvoorbeeld een maximums-
nelheid van 160 km/h).

Let erop dat de gesteldheid van het wegdek
bepalend is voor uw maximumsnelheid en
niet de snelheidsindex van de banden.

Let erop dat de aangegeven snelheid de
maximumsnelheid is.

N

G
zo
b
ja
v
d
g

L
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o

5 breedte van de band (mm)
verhouding tussen de hoogte en
breedte van de band (%)
aanduiding voor radiaalbanden
velgdiameter van de band (")

2 index van het draagvermogen van
de band (in dit geval 615 kg)
index van de snelheidslimiet van de
band (in dit geval 210 km/h)

Q 160 km/h (enkel voor
winterbanden)

T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
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anden daardoor overmatig slijten. Maak nooit
ebruik van sneeuwkettingen met zogeheten
nelsluitingen, omdat de ruimte tussen de
chijfremmen en de wielen te gering is.

eservewiel “Temporary Spare”
mag het compacte reservewiel1 alleen

ebruiken gedurende de korte tijd die nodig is
m het normale wiel te repareren of te
ervangen. Gebruik zo spoedig mogelijk weer
en normaal wiel. Het rijgedrag van de auto
an zich wijzigen bij het gebruik van een
ompact reservewiel.

ij nooit sneller dan 80 km/h bij gebruik van
en compact reservewiel.

olgens de wet mag het reservewiel/de band
lleen tijdelijk worden gebruikt, wanneer een
and beschadigd is. Een wiel/band van dit
pe moet daarom zo spoedig mogelijk door
en normaal wiel/normale band worden
ervangen.

Belangrijk!
Gebruik originele sneeuwkettingen van
Volvo of vergelijkbare sneeuwkettingen die
zijn afgestemd op het model en de band-
en velgafmetingen. Vraag een erkende
Volvo-werkplaats om advies.

1. Bepaalde varianten en markten
nden met slijtage-indicatoren
tage-indicatoren zijn smalle ophogingen
dwars op het profiel van de band staan
letters TWI (Tread Wear Indicator) op de

ant van de band geven aan dat een band
itgerust met slijtage-indicatoren). De
icatoren zijn duidelijk zichtbaar wanneer
band dusdanig versleten is dat slechts
mm van het profiel over is. Vervang de
den dan onmiddellijk. Let erop dat een
d met een gering profiel zeer weinig grip
het wegdek heeft bij regen of sneeuw.

nterbanden
vo raadt winterbanden met bepaalde
etingen aan. Deze staan op een

bandenspanningsticker (zie plaatsing
pagina 141). De bandenmaat is afhankelijk
van het motortype. Gebruik altijd winter-
banden op alle vier de wielen.

N.B. Neem contact op met een Volvo-dealer
voor advies over de beste soort velgen en
banden.

Banden met “spikes”
Winterbanden met “spikes” moeten de
eerste 500–1000 km rustig worden
ingereden, zodat de “spikes” hun positie
kunnen innemen. Zo gaan de banden en
vooral de “spikes” langer mee.

N.B. De wettelijke bepalingen voor het
gebruik van banden met “spikes” verschillen
van land tot land.

Profieldiepte
Ritten bij ijs, sneeuw(modder) en lage tempe-
raturen vergen meer van de banden dan
zomerse ritten. Daarom wordt er een
minimale profieldiepte van vier mm voor
winterbanden geadviseerd.

Sneeuwkettingen
Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen
toegestaan op de voorwielen. Dit geldt ook
voor modellen met voorwielaandrijving.

Rij nooit sneller dan 50 km/h met sneeuwket-
tingen. Rij evenmin op sneeuwvrije wegen,
omdat zowel de sneeuwkettingen als de
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er ook op dat het compacte reservewiel in
binatie met normale wielen of banden
igingen in de rijeigenschappen kan

oorzaken. Bij modellen met vierwielaand-
ng kan overschrijding van deze snelheid
endien aanleiding geven tot schade aan
aandrijflijn.

elangrijk!
ij nooit met meer dan één compact
servewiel (Temporary Spare) tegelijk.



NQN

Wielen en banden

Ba

Aa
Op
tan
voo
bel

Ba
Co
De
ban
aan
ban
bui

Als
is h
het
ndenspanning

nbevolen bandenspanning
de sticker aan de binnenzijde van de

kvulklep staat de juiste bandenspanning
r uw auto aangegeven bij verschillende
ading en snelheid.

ndenspanning controleren
ntroleer de bandenspanning regelmatig.
juiste bandenspanning staat in de
denspanningstabel aangegeven. De
gegeven bandenspanning geldt bij koude
den (kan verschillen naargelang de

tentemperatuur).

u met de verkeerde bandenspanning rijdt,
et rijgedrag van de auto slechter en kan
zijn dat de banden veel sneller slijten.

Al na enkele kilometers rijden worden de
banden warm en loopt de spanning op. Laat
daarom geen lucht uit de banden ontsnappen
als u de spanning controleert terwijl de
banden warm zijn.
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pijl geeft de draairichting van de band

mer- en winterbanden
nneer u de zomerbanden vervangt door
terbanden of andersom, moet u op de
d noteren waar de band zat: bijv. L voor
s, R voor rechts enz. Bij banden met een
ciaal profiel dat alleen goed werkt
neer de banden in een bepaalde richting

aien, staat deze richting aangegeven met
pijl op de zijkant van de band. Zorg dat

banden altijd dezelfde draairichting
ben. Banden mogen alleen van voor naar
ter verwisseld worden, nooit van links
r rechts of omgekeerd. Als u de banden
keerd aanbrengt, nemen de remei-
schappen van de auto af en kunnen de

banden regen, sneeuw en drab minder goed
afvoeren. Monteer de banden met het
diepste profiel altijd op de achteras (om het
gevaar voor slippen te verminderen).

Bewaar de wielen hangend of liggend. Laat
ze nooit rechtop staan.

Neem contact op met een erkende Volvo-
werkplaats als u niet zeker bent van de
profieldiepte.
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varendriehoek en reservewiel

varendriehoek (bepaalde
den)

u u aan de bepalingen die gelden voor het
ruik van gevarendriehoeken in uw land.

bruik de gevarendriehoek als volgt:

Haal de opberghoes met de
gevarendriehoek los. De hoes zit met
klittenband vast.
Haal de gevarendriehoek uit de hoes (A).
Klap de vier steunpootjes van de
gevarendriehoek uit.
Klap de beide rode driehoekszijden uit. Zet
de gevarendriehoek op een geschikt punt
achter de auto neer om het achterop-
komend verkeer tijdig te waarschuwen.

Doe het volgende na gebruik:

– Berg de onderdelen in de omgekeerde
volgorde weer op.

Zorg dat de opberghoes met de
gevarendriehoek goed vastzit in de bagage-
ruimte.
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servewiel, terugplaatsen
t is handigst als u iemand u helpt bij het
ugplaatsen van het reservewiel. Eén van u
iden draait aan de slinger, terwijl de ander
t wiel in de juiste richting duwt.

Vier de kabel met de slinger en breng de
anker aan het uiteinde van de kabel in het
gat in het midden van de velg aan.
Haal de kabel een stukje omhoog door de
slinger langzaam (rechtsom) te draaien.
Kantel het reservewiel om het langs de
uitlaatpijp te halen.
Hou de achterkant van het wiel omlaag,
terwijl u het met de slinger omhooghaalt.
Breng het wiel boven op de achteras,
tegen de vloerplaat aan.
Draai de slinger tot aan de aanslag verder
rechtsom.
ntroleer of het wiel goed vastzit!1
varendriehoek en reservewiel

servewiel1 te voorschijn
len
reservewiel zit onder de auto. De krik en

gereedschapstas met de slingerdelen vindt
nder het vloerluik. De positie van de krik
gt af van het aantal zitplaatsen (model met
en zitplaatsen (1) en model met vijf
laatsen (2)).
ak het reservewiel als volgt los:

Klap het onderste gedeelte van de
achterklep omlaag.
Til het vloerluik in de bagageruimte op.
Haal de twee delen van de slinger uit de
gereedschapstas en monteer ze.
Steek de slinger in de lier.

– Laat het wiel zakken door de slinger tot
aan de aanslag linksom te draaien.

– Haal het wiel van de kabel af.
– Draai de kabel weer met de slinger

(rechtsom) omhoog.
N.B. De kabel kan schade aan de auto
toebrengen, als deze tijdens het rijden
loshangt.

4. Leg de lekke band in de bagageruimte.
U vindt een plastic zak in de
gereedschapstas om de band in op te
bergen.

N.B. De reservewielruimte onder de auto is
uitsluitend bestemd voor het originele reser-
vewiel. U kunt er dan ook geen andere
merken reservewielen aanbrengen.
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Zet de parkeerrem aan en schakel de 1ste
versnelling in op auto’s met een handge-
schakelde versnellingsbak (stand P op
auto’s met een automatische versnel-
lingsbak). Breng houten wielblokken of
grote stenen aan vóór en achter de wielen
die op de grond blijven staan.
Haal de krik, de wielmoersleutel en de
slinger te voorschijn (zie pagina 144 voor
de positie).
Draai de wielenbouten ½–1 slag los met
de wielmoersleutel. Draai de bouten
linksom los.

WAARSCHUWING!
ruip nooit onder een auto die slechts op
en krik steunt! De auto kan namelijk van de
rik vallen en letsel toebrengen.
ebruik de krik die bij de auto werd
eleverd alleen voor het verwisselen van
ielen. Voor de overige werkzaamheden
oet u gebruik maken van een garagekrik
n steunbokken onder het geheven deel
an de auto aanbrengen.
org dat u schroef van de krik altijd goed

ngevet houdt.
ls de ondergrond te zacht is, kan de krik
pzij wegglijden zodat de auto van de krik
alt. Zorg dat er zich niemand onder de
uto bevindt, wanneer u een wiel
erwisselt.
ielen demonteren

kriksteunpunten zitten in het midden de
er de portieren.

elen demonteren
erop dat u de gevarendriehoek opzet,
neer u een wiel moet verwisselen aan de
t van de weg. Er zitten twee kriksteun-
ten aan weerszijden van de auto. Deze

unpunten zitten in het midden onder de
tieren.

– Parkeer de auto op een egale en stevige,
niet hellende ondergrond.

–

–

–

WAARSCHUWING!
Controleer of u gebruik maakt van de juiste
steunpunten. Tussen de kriksteunpunten op
de auto is een speciale kriksteunpunt voor
productiedoeleinden aangebracht. Dit
steunpunt is voorzien van een pen. Het
steunpunt is echter niet sterk genoeg om de
auto onder op te krikken. Bij twijfel over de
positie vandeverschillende kriksteunpunten
kunt u contact opnemen met uw Volvo-
werkplaats. Wanneer u de krik op een
verkeerd punt aanbrengt, kan er schade aan
het portier en de carrosserie ontstaan.
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t erop dat u de juiste soort bouten gebruikt.
em bij twijfel contact op met uw Volvo-
rkplaats.

W
op
be
ielen demonteren

Zet de krik onder een kriksteunpunt neer en
breng de krik zo ver omhoog dat deze tegen
de bodemplaat van de auto aankomt.
Controleer of u de krik juist hebt aange-
bracht onder het kriksteunpunt, voordat u
de auto van de grond krikt. Stel de krik
vervolgens dusdanig af dat de voet van de
krik loodrecht onder het kriksteunpunt van
de auto zit (zie afbeelding). Breng geen
blokken hout of iets dergelijks onder de krik
aan, omdat de draagkracht van de krik
daardoor afneemt.

– Breng de auto zo ver omhoog dat het wiel
van de grond komt.

– Draai de wielbouten los en verwijder het
wiel.

Wielen monteren
– Reinig de contactvlakken op het wiel en de

naaf.
– Breng het wiel aan. Draai de wielbouten

vast.
– Breng de auto zo ver omlaag dat de wielen

niet meer ongehinderd kunnen draaien.
– Draai de wielbouten kruiselings telkens

iets strakker vast. Aanhaalmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Het is belangrijk dat u
de bouten met het juiste aanhaalmoment
vastdraait. Controleer het aanhaalmoment
dan ook met een momentsleutel.

– Schroef de krik weer volledig in elkaar,
voordat u deze in de bagageruimte
teruglegt. Bind de krik vervolgens weer
vast.

– Controleer of het nieuwe wiel de juiste
bandenspanning heeft.

N.B. Wielbouten zijn er twee verschillende
uitvoeringen afhankelijk van de vraag of er
stalen of lichtmetalen velgen op uw auto
zitten. Op de wielbouten van lichtmetalen
velgen zitten losse ringen, terwijl die op de
bouten voor stalen velgen ontbreken.

Le
Ne
we

WAARSCHUWING!
anneer u de auto op het verkeerde punt
krikt, kan de auto van de krik vallen. Er
staat dan gevaar voor verwondingen!
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.B. De bandenreparatieset is uitsluitend
edoeld voor het afdichten van banden met
en lek in het loopvlak.

e bandenreparatieset leent zich minder
oed voor banden met een gat in het zijvlak.
robeer geen banden met de set te repareren
ie grote groeven, scheuren, oneffenheden
n dergelijke vertonen.

e bandenreparatieset met compressor en
ereedschap zit onder de vloer in de bagage-
imte.

en 12 V-aansluiting voor de compressor zit
oorin bij de middenconsole, achterin bij de
chterbank en in de bagageruimte. Gebruik
e elektrische aansluiting die het dichtst bij
e lekke band zit.

andenreparatieset erbij nemen
Pak de vloermat aan de achterzijde beet
en klap deze naar voren toe op.
Til de bandenreparatieset op.

WAARSCHUWING!
Het afdichtmiddel kan bij direct
huidcontact irritatie veroorzaken. Was bij
huidcontact het getroffen gebied onmid-
dellijk schoon met water en zeep.
ovisorische bandenreparatie

del met vijf zitplaatsen

emene informatie
o’s die niet zijn uitgerust met een reser-
iel, zijn in plaats daarvan voorzien van een
denreparatieset. De reparatieset is zowel
ebruiken om een lek te dichten als de
denspanning tijdelijk te corrigeren. De
denreparatieset bestaat uit een

ktrische luchtcompressor en een geïnte-
erde spuitbus met afdichtmiddel.

Model met zeven zitplaatsen

Provisorische bandenreparatie
De bandenreparatieset1 is alleen bedoeld
voor tijdelijke noodreparaties, waarmee de
auto nog 200 km of naar de dichtstbijzijnde
Volvo-werkplaats gereden kan worden. Het
afdichtmiddel dicht banden met een lek in het
loopvlak effectief af.

De spuitbus met het afdichtmiddel mag niet
meer worden gebruikt na het verstrijken van
de houdbaarheidsdatum of het gebruik van
de bandenreparatieset. Zie pagina 151 voor
informatie over het vervangen van de
spuitbus.
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WAARSCHUWING!
Het inademen van uitlaatgassen kan
levensgevaarlijk zijn. Laat de motor nooit
draaien in ruimten die zijn afgesloten of
onvoldoende geventileerd zijn.
ovisorische bandenreparatie

pompen
een gevarendriehoek op, als u een wiel
s een drukke weg moet oppompen.

Zorg dat de oranje knop (2) in stand 0
staat en haal de kabel (5) en de
luchtslang (4) uit het zijvak (3) erbij.
Draai de ventielaansluiting van de lucht-
slang zo ver mogelijk op het ventiel van de
band.
Sluit de kabel (5) op een van de 12V-
aansluitingen in de auto aan.
Start de motor. De auto moet in een goed
geventileerde ruimte staan.
Start de compressor door de knop (2) in
stand I te zetten.

– Pomp de band op tot de druk die op de
bandenspanningstabel staat aangegeven.

– Schakel de compressor uit door de
knop (2) in stand 0 te zetten. Koppel de
luchtslang en de kabel los. Plaats het
ventieldopje terug.

– Leg de kabel (5) en de luchtslang (4) in
het zijvak (3) terug.

– Leg de bandenreparatieset onder de vloer
in de bagageruimte.

– De compressor mag niet langer dan tien
minuten achtereen werken. Laat de
compressor daarna afkoelen, omdat de
kans op oververhitting aanwezig is.

– Met de compressor kunt u voorwerpen
oppompen met een inhoud tot 50 liter.
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binnen wordt gepompt. Na ca. een minuut
daalt de spanning en geeft de manometer
een nauwkeuriger bandenspanning aan.
Pomp de band op tot een spanning van
1,8 tot 3,5 bar. Als de spanning na tien
minuten pompen nog geen 1,8 bar heeft
bereikt, moet u de compressor uitscha-
kelen om oververhitting te voorkomen.
Koppel de luchtslang (4) van het ventiel
los en breng het ventieldopje weer aan.
Haal de kabel (5) uit de elektrische
aansluiting. Klap het oranje gedeelte (7) in
de oorspronkelijke stand terug en zet de
pal (6) vast. Berg de bandenreparatieset
op een veilige plaats in de auto op.
kke band repareren
een gevarendriehoek op, als u een wiel
s een drukke weg moet repareren.

Haal de sticker (1) met de toelaatbare
maximumsnelheid uit de bandenrepara-
tieset en bevestig deze op het stuurwiel
waar de bestuurder hem duidelijk kan
zien.
Zorg dat de oranje knop (2) in stand 0
staat en haal de kabel (5) en de
luchtslang (4) uit het zijvak (3) erbij.
Draai de ventielaansluiting van de lucht-
slang zo ver mogelijk op het ventiel van de
band.
Sluit de kabel (5) op een 12V-aansluiting
in de auto aan.

– Maak de veiligheidspal (6) los en draai het
oranje gedeelte (7) 90 graden tot in de
verticale stand, totdat u een klik hoort.

– Start de motor. De auto moet in een goed
geventileerde ruimte staan.

– Start de compressor door de knop (2) in
stand I te zetten. Een tijdelijke spannings-
verhoging van maximaal 4 bar zal zich
voordoen terwijl het afdichtmiddel naar

–

–

WAARSCHUWING!
Het inademen van uitlaatgassen kan
levensgevaarlijk zijn. Laat de motor nooit
draaien in ruimten die zijn afgesloten of
onvoldoende geventileerd zijn.
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Leg zo spoedig mogelijk na de reparatie
ca. 3 kilometer af bij een snelheid van
80 km/h om ervoor te zorgen dat het
afdichtmiddel de band goed afdicht.

Bandenspanning opnieuw controleren:
. Het oranje gedeelte (7) niet opklappen
neer u alleen de compressor gebruikt
r het bijvullen van lucht.

– Sluit de luchtslang (4) aan op het ventiel
van de band.

– Sluit de kabel (5) aan op de 12 V-aanslu-
iting. Lees de spanning van de
compressor af. Als de bandenspanning
lager is dan 1,3 bar, is de band onvol-
doende afgedicht. Onder zulke omstan-
digheden moet u uw rit beëindigen. Neem
contact op met een bandenreparateur.

– Als de bandenspanning hoger is dan
1,3 bar, moet u de band oppompen tot
de spanning die staat aangegeven op de
bandenspanningsticker (voor plaatsing,
zie pagina 141). Als de bandenspanning
te hoog is, moet u lucht uit de band laten
ontsnappen met behulp van de
reduceerklep (8).

– Schakel de compressor uit door de
knop (2) in stand 0 te zetten. Koppel de
luchtslang en de kabel los. Plaats het
ventieldopje terug.

– Leg de kabel (5) en de luchtslang (4) in
het zijvak (3) terug.

– Leg de bandenreparatieset onder de vloer
in de bagageruimte.

De compressor mag niet langer dan tien
minuten achtereen werken. Laat de
compressor daarna afkoelen, omdat de kans
op oververhitting aanwezig is.

N.B. Vervang de spuitbus met afdichtmiddel
en de slang na gebruik.

WAARSCHUWING!
Ga nooit naast de band staan terwijl de
compressor aan het pompen is. Let
vooral op de zijkanten van de banden. Bij
barsten, oneffenheden en dergelijke
moet u de compressor onmiddellijk
uitschakelen. Onder zulke
omstandigheden moet u uw rit beëin-
digen. Neem contact op met een
erkende bandenreparateur.

WAARSCHUWING!
ij nooit sneller dan 80 km/h wanneer u

bandenreparatieset voor een noodre-
ratie hebt gebruikt. Vervang de tijdelijk

gedichte band zo spoedig mogelijk
aximale rijafstand 200 km).
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Controleer of de verzegeling (7) van de
nieuwe spuitbus intact is. Draai de
spuitbus vast.
Plaats de behuizing (3) terug. Controleer
of u de behuizing op de juiste manier
vastzit en draai deze met de boutjes (2)
aan.
Breng de snelheidssticker (4) en een
nieuwe datumsticker (1) op de bandenre-
paratieset aan.
handel de vervangen spuitbuis als klein
emisch afval (KCA).

uitbus en slang na gebruik vervangen
Draai de twee boutjes (2) op de oranje
behuizing (3) los.
Verwijder de snelheidssticker (4) en de
datumsticker (1) en ontgrendel de

B
Le
on
uitbus met afdichtmiddel
rvangen
spuitbus met het afdichtmiddel mag niet
er worden gebruikt na het verstrijken van
houdbaarheidsdatum (zie
umsticker (1)) of het gebruik van de
denreparatieset. Na gebruik moet u de
itbus (6) met houder (8) en

htslang (10) vervangen.

Voordat de houdbaarheidsdatum
verstreken is
– Draai de twee boutjes (2) op de oranje

behuizing (3) los.
– Verwijder de snelheidssticker (4) en de

datumsticker (1) en ontgrendel de
veiligheidspal (5). Haal de behuizing (3)
los en verwijder deze.

– Draai de spuitbuis (6) los en verwijder
deze.

–

–

–
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elangrijk!
es de veiligheidsvoorschriften aan de
derkant van de spuitbus.

WAARSCHUWING!
Zorg dat de compressor niet aanges-
loten is op de 12V-aansluiting bij het
vervangen van de spuitbus.
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veiligheidspal (5). Haal de behuizing (3)
los en verwijder deze.
Duw de knop (8) omlaag terwijl u de
spuitbus (6) met houder (9) rechtsom
draait en ze verwijdert.
Trek de luchtslang (10) los.
Veeg het resterende afdichtmiddel met
een doek af of gebruik een krabber als het
middel al enigszins ingedroogd is.
Breng een nieuwe luchtslang (10) aan en
controleer of die correct zit.
Controleer of de verzegeling (7) van de
nieuwe spuitbus intact is. Draai de
houder (9) op de spuitbus (6) vast en
draai deze linksom vast totdat u een klik
hoort.
Plaats de behuizing (3) terug. Controleer
of u de behuizing op de juiste manier
vastzit en draai deze met de boutjes (2)
aan.
Breng de snelheidssticker (4) en een
nieuwe datumsticker (1) op de bandenre-
paratieset aan.
lege spuitbuis en luchtslang zijn te behan-
en als normaal afval.
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ekleding reinigen
handeling van vlekken op textiel
Volvo-dealer heeft een speciaal reinigings-

ddel voor stoffen bekleding. Andere reini-
gsmiddelen kunnen de brandvertragende
enschappen van de bekleding aantasten.

handeling van vlekken op onder-
len van vinyl en kunststof
or het reinigen van interieuronderdelen van
yl en kunststof wordt een speciaal reinigings-
ddel geadviseerd, dat verkrijgbaar is bij uw
lvo-dealer. Krab of wrijf nooit over een vlek.
bruik nooit sterke vlekkenmiddels.

handeling van vlekken op leer
or leren bekleding wordt u geadviseerd
bruik te maken van de speciale reinigings-
ddelen die bij uw Volvo-dealer verkrijgbaar
. Behandel leren bekleding een- tot

eemaal per jaar met de leerverzorgingsset
n Volvo. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen,
dat dergelijke middelen textiel, vinyl en leer

nnen beschadigen.

elangrijk!
cherpe voorwerpen en klittenband
unnen de stoffen bekleding bescha-
igen.
hoonmaken

to wassen
s de auto zodra deze vuil geworden is.
bruik hiervoor autoshampoo. Vuil en
oizout kunnen aanleiding geven tot
rosie.

Was de auto niet in direct zonlicht, omdat
de lak daarbij blijvende schade kan
oplopen. Zorg dat de auto op een spoel-
vloer met afvoerscheiding staat.
Spoel zorgvuldig het vuil van het onderstel
van de auto.
Spoel de auto in zijn geheel af om het vuil
los te weken. Let op het volgende bij
gebruik van een hogedrukreiniger: Hou bij
het wassen de spuitkop van de
hogedrukreiniger ten minste 30 cm van de
carrosserie af. Spuit niet direct in de
richting van de sloten.
Was de auto met een spons, autos-
hampoo en een ruime hoeveelheid lauw
water.
Als het vuil hardnekkig is, kunt u de auto
met een koud ontvettingsmiddel wassen.
Droog de auto af met een schoon en zacht
stuk zeemleer of een trekker.
Reinig de wisserbladen met een lauwe
zeepoplossing of autoshampoo.
gelpoep verwijderen
wijder vogelpoep zo spoedig mogelijk van
lak. Vogelpoep bevat namelijk stoffen die de
aantasten en deze zeer snel doen

verkleuren. Een dergelijke verkleuring is alleen
te herstellen door de vakman.

Automatische wasstraten
In een automatische wasstraat kunt u de auto
snel en eenvoudig wassen. Let er echter op dat
een wasbeurt in een automatische wasstraat
geen goede vervanging vormt voor een goede
wasbeurt met de hand, omdat de borstels van
de wasstraat niet overal even goed bij kunnen.
We raden u aan om een nieuwe auto de eerste
maanden alleen met de hand te wassen.

Bedien zo nu en dan voorzichtig het
rempedaal, wanneer u lange periodes door
regen of sneeuwmodder rijdt. Zo verwarmt
en droogt u de remblokken. Doe dit ook bij
het wegrijden onder zeer vochtige of koude
weersomstandigheden.
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WAARSCHUWING!
Laat het schoonmaken van de motor over
aan een werkplaats. Als de motor heet is,
bestaat er gevaar voor brand.

WAARSCHUWING!
Test na het wassen van de auto altijd de
remmen om te voorkomen dat vocht en
corrosie de remblokken aantasten
waardoor de remwerking afneemt.

B
S
k
d



NRR

Verzorging

Ve
sch
Ge
en
dat
dat
wo

Po
Poe
wan
bes
beg

No
een
aan

Wa
zor
was
lekk
vlek
voo
(“ru
en
vloe
op
rate

On
bet
iligheidsgordel
oonmaken

bruik water en een synthetisch wasmiddel
dan met name het textielreinigingsmiddel
bij de Volvo-dealer verkrijgbaar is. Zorg
de gordel droog is, voordat deze weer

rdt opgerold.

etsen en in de was zetten
ts de auto op en zet deze in de was,
neer de lak er dof uitziet en u deze extra
cherming wilt bieden zoals net voor het
in van de winterperiode.

rmaal gesproken hoeft u de auto pas na
jaar te poetsen. Was kunt u eerder

brengen.

s de auto schoon en droog deze
gvuldig af, voordat u begint te poetsen/de

aanbrengt. Verwijder asfalt- en teerv-
en met terpentine. De hardnekkiger
ken kunt u verwijderen met een speciaal
r autolak bestemde fijne schuurpasta
bbing compound”). Poets de lak eerst op
behandel deze daarna met was in
ibare of vaste vorm. Volg de aanwijzingen

de verpakking nauwkeurig op. Veel prepa-
n bevatten zowel poetsmiddel als was.

derdelen die warmer zijn dan 45 °C kunt u
er niet poetsen of in de was zetten.

Buitenspiegels en voorste
zijruiten met water- en vuilafsto-
tende laag (extra) schoonmaken
Gebruik nooit producten als autowas, ontvet-
tingsmiddelen e.d. op de spiegels of de
ruiten, omdat ze de water- en vuilafstotende
eigenschappen kunnen verstoren.

Wees voorzichtig bij het schoonmaken om
krassen op het glas te voorkomen.

Om schade aan het glas te voorkomen moet
u voor het verwijderen van ijs alleen een
krabber van kunststof gebruiken.

De waterafstotende laag staat bloot aan
natuurlijke slijtage.

N.B. Om de waterafstotende eigenschappen
te behouden, wordt geadviseerd de behan-
deling te vernieuwen met een nabehande-
lingsmiddel dat verkrijgbaar is bij Volvo-
dealers. Gebruik het middel de eerste keer na
drie jaar en daarna om het jaar.
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s de sleenslagplek echter wel tot het
anke plaatwerk is doorgedrongen,
oet u als volgt te werk gaan:
Plak een stuk afplaktape over het
beschadigd gebied heen. Trek de tape
weer van de lak af om zoveel mogelijk
lakresten te verwijderen (afbeelding 1).
Roer de grondlak (primer) zorgvuldig om
en breng met een fijn kwastje of een
lucifer (afbeelding 2) aan.
Wanneer de grondlak droog is, brengt u
de lak aan met een kwastje.
Zorg dat u de lak goed hebt omgeroerd
en breng de lak vervolgens in meerdere,
dunne lagen aan. Laat de lak na elke laag
drogen.
Krassen kunt u op dezelfde manier
herstellen, zij het dat u de onbeschadigde
lak het beste met afdektape kunt
beschermen (zie afbeelding 3).
Wacht enkele dagen en rond de
werkzaamheden af door de bijgewerkte
lak op te poetsen. Gebruik daarvoor een
zachte doek en wees zuinig met de
schuurpasta.
kschade herstellen

urcode
g dat u de juiste lakkleur hebt. De
rcode staat op het typeplaatje in de motor-
te.

k
lak vormt een belangrijk onderdeel van de
stwering van de auto en moet daarom
elmatig worden gecontroleerd. Lakschade
et u meteen herstellen om roestvorming te
rkomen. De meest voorkomende soorten
chade die u zelf kunt herstellen zijn:

minder grote steenslagplekken en krassen,
schade aan de spatbordranden en de
portieren.
r het herstel van lakschade moet u de auto

st schoonwassen en zorgvuldig laten
gen. Zorg dat de auto een temperatuur van
er dan 15 °C heeft.

Verwijder eventuele lakresten met een stuk
tape. Plak zo nodig af.

Steenslagplekken en krassen
Benodigdheden:

• Grondlak (primer) in een bus.
• Lak in een bus of een zogeheten bijtip-pen.
• Kwastje.
• Afplaktape.
• Als de steenslagplek niet tot op het blanke

plaatwerk is doorgedrongen en er nog een
intacte laklaag over is, volstaat het om na
verwijdering van het vuil de ontbrekende
lak aan te brengen.

Al
bl
m
•

•

•

•

•

•

1

2 3



NRT

Verzorging

Ro

Ro
bij
Uw
gro
del
voo
He
bod
lang
ges
ren

U k
ond

•

•

De
ges
nab
jaar
hie

Ro
Als
u zo
sch
dez

een emulgatoren bevatten), moet u de
aslaag na het reinigen vernieuwen. Uw
olvo-dealer heeft dergelijke wassen op
oorraad.
estwering

estwering, controleren en
werken
auto heeft in de fabriek een uiterst
ndige en complete roestwerende behan-
ing ondergaan. De carrosserie bestaat
r een deel uit gegalvaniseerd plaatwerk.
t onderstel is voorzien van een slijtvaste
embescherming (“undercoating”). In de
sdragers, de holle ruimten en de
loten profielen werd een dunne, penetre-
de roestwerende vloeistof gespoten.

unt de roestwering van de auto als volgt
erhouden:

Hou de auto schoon! Spoel het onderstel
af. Hou bij gebruik van een hogedrukrei-
niger de spuitkop ten minste 30 cm van
gelakte onderdelen af!
Laat de roestwering regelmatig contro-
leren en bijwerken.
roestwering van de auto hoeft normaal
proken pas na ongeveer 8 jaar te worden
ehandeld. Laat de auto daarna om de drie
een nabehandeling ondergaan. Laat u

rin assisteren door uw Volvo-werkplaats.

estwering herstellen
u de roestwering zelf wilt bijwerken, moet
rgen dat het te behandelen gebied
oon en droog is. Spoel de auto af, was
e schoon en droog deze zorgvuldig af.

Gebruik een spuitbus of breng het roestwe-
rende middel met een kwastje op.

Er zijn twee soorten roestwerende middelen
verkrijgbaar:

• dunne (kleurloze) middelen, voor de
zichtbare plaatsen

• dikke middelen, voor de slijtplekken op
het onderstel.

U kunt de middelen op de volgende plaatsen
aanbrengen:

• zichtbare lasnaden en paneelverbin-
dingen (dunne vloeistof)

• onderstel (dikke vloeistof)
• portierscharnieren (dunne vloeistof)
• scharnieren en slotpal van de motorkap

(dunne vloeistof).
Wanneer u klaar bent met de behandeling,
kunt u het teveel aan roestwerend middel
verwijderen met een doek die u hebt
bevochtigd met het aanbevolen reinigings-
middel. Onderdelen van de motor en de
veerpootbevestigingen in de motorruimte zijn
in de fabriek behandeld met een kleurloos
roestwerend middel op wasbasis. Dit middel
is bestand tegen normale wasmiddelen
zonder dat het middel daarbij oplost of wordt
afgebroken.

Als u de motor echter wast met zogeheten
aromatische oplosmiddelen zoals terpentine
of thinner (en dan met name middelen die

g
w
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vatten (maar niet uitsluitend) als de
nelheid, het gebruik van het rem- of
spedaal en de stuuruitslag. De laatstge-
emde informatie kan voor een begrensde tijd
ens het rijden, tijdens een aanrijding of bij
n bijna-ongeluk worden vastgelegd. Volvo
r Corporation zal de opgeslagen informatie
t zonder uw toestemming vrijgeven. Volvo
r Corporation kan echter op last van de
tionale wetgeving gedwongen worden om
paalde informatie te verstrekken. Voor de
t geldt dat alleen Volvo Car Corporation en
erkende Volvo-werkplaatsen de informatie
nen uitlezen en gebruiken.

gunstige rijomstandigheden
gebruik van de auto in ongunstige rijomstan-
heden wordt u geadviseerd de motorolie,
t oliefilter en het luchtfilter vaker te
versen/vervangen dan staat aangegeven in
t Service- en garantieboekje.

t ongunstige rijomstandigheden behoren
elmatig gebruik:
in een stoffige of zanderige omgeving
met een caravan of aanhanger achter de
auto
in bergachtig gebied
op hoge snelheden
bij stationair toerental of op lage
snelheden
voor korte afstanden (minder dan 10 km)
bij lage temperaturen (lager dan 5 ºC).

B
Vo
va
bo
zi
lvo Service

rviceprogramma van Volvo
rdat de auto de fabriek verliet, werd deze
oerig getest. De auto werd nogmaals
ontroleerd naar de normen van Volvo Car

rporation, net voordat de auto aan u werd
verd.
de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en

rouwbaarheid van uw Volvo op een hoog
te houden, moet u de voorschriften van het
viceprogramma van Volvo opvolgen zoals
omschreven staan in het Service- en garan-
oekje van Volvo. Laat service- en reparatie-
kzaamheden door een erkende Volvo-
kplaats uitvoeren. Volvo-werkplaatsen
chikken over het personeel, het speciale
eedschap en de servicehandboeken
rdoor zij u een zo hoog mogelijke servicek-

iteit kunnen garanderen.

eciale
rvicewerkzaamheden
aalde servicewerkzaamheden aan de
trische systemen van de auto kunnen alleen
den uitgevoerd met speciaal ontwikkelde
tronische apparatuur. Neem daarom altijd

contact op met een erkende Volvo-werkplaats,
voordat u servicewerkzaamheden aan het
elektrische systeem laat uitvoeren.

Installatie van accessoires
Een verkeerde aansluiting en montage van
accessoires kan een nadelige invloed hebben
op de werking van de elektronische systemen
van de auto. Bepaalde accessoires werken
alleen, wanneer de bijbehorende software in de
elektronische systemen van de auto wordt
geladen. Neem daarom altijd contact op met
een erkende Volvo-werkplaats, voordat u
accessoires monteert die in verbinding staan
met of van invloed zijn op het elektrische
systeem.

Vastlegging van
voertuiggegevens
Er kunnen één of meer computers op uw Volvo
zitten die gedetailleerde informatie kunnen
opslaan. Deze informatie is bestemd voor
onderzoek ter verbetering van de veiligheid en
voor het opsporen van storingen in de autosys-
temen. De informatie kan gegevens bevatten
over zaken als het gebruik van de veiligheidsg-
ordel door de bestuurder en de passagier(s),
gegevens over de werking van verschillende
autosystemen en -modules en informatie over
de status van de motor, gasklep, besturing,
remmen en andere systemen. De informatie kan
tevens gegevens bevatten over de rijstijl van de
bestuurder. Dergelijke informatie kan gegevens
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elangrijk!
or de geldigheid van de garantie is het
n belang dat u het Service- en garantie-
ekje van Volvo controleert en de aanwij-

ngen opvolgt.
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mhoogbrengen van de auto
ls u de auto met een garagekrik omhoog-
rengt, moet u de krik tegen de voorzijde van
et subframe van de motor aanbrengen.

org dat de spatplaat onder de motor niet
eschadigd raakt. Let erop dat u de
aragekrik dusdanig aanbrengt, dat de auto
r niet vanaf kan glijden. Maak altijd gebruik
an steunbokken of vergelijkbare hulpmid-
elen.

ls u de auto met een tweekoloms hefbrug
mhoogbrengt, moet u zorgen dat de voorste
n achterste dragerarmen onder de
efpunten bij de drempelkokers komen te
tten (zie afbeelding).

H
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derhoud

ordat u met werkzaamheden
gint
u

ntroleer of de accukabels op de juiste
nier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

tkoppel de accu nooit terwijl de motor
pt (bij het vervangen van de accu bijvoor-
ld).

bruik nooit een snellader voor het opladen
de accu. Zorg dat de accukabels zijn

koppeld tijdens het opladen.

accu bevat een zuur dat zowel giftig als
rosief is. Het is daarom van belang dat u
accu op een milieuvriendelijke manier
werkt. Neem hiervoor contact op met uw
vo-dealer.

Regelmatig controleren
Controleer regelmatig het volgende, bijvoor-
beeld bij het tanken:

• Koelvloeistof – Het peil moet tussen het
MIN- en MAX-streepje op het expansiere-
servoir staan.

• Motorolie – Het peil moet tussen het
MIN- en MAX-streepje staan.

• Stuurbekrachtigingsvloeistof – Het peil
moet tussen het MIN- en MAX-streepje
staan.

• Sproeiervloeistof – Het reservoir moet
goed gevuld zijn. Vul bij met antivries bij
temperaturen rond het vriespunt.

• Rem- en koppelingsvloeistof – Het peil
moet tussen het MIN- en MAX-streepje
staan.
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WAARSCHUWING!
et ontstekingssysteem wekt zeer hoge
anningen op. De spanning van het
tstekingssysteem is levensgevaarlijk.

et daarom altijd de auto van het contact
j werkzaamheden in de motorruimte.
aak bougies of bobine niet aan, wanneer

auto op contact staat of als de motor
arm is.

WAARSCHUWING!
Let erop dat de koelventilator tot enige tijd
na het afzetten van de motor nog automa-
tisch kan aanslaan.
Laat het schoonmaken van de motor over
aan een werkplaats. Als de motor heet is,
bestaat er gevaar voor brand.
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1. Accu (in bagageruimte)
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WAARSCHUWING!
Controleer bij het sluiten of de motorkap
goed in het slot valt!
torkap en motorruimte

torkap openen
Trek aan de ontgrendelingshandgreep
uiterst links onder het dashboard (of
rechts op modellen met het stuur rechts).
U hoort dat de slotpal losschiet.
Steek uw hand rechts onder de voorzijde
van de motorkap (onder de grille).
Duw de handgreep van de slotpal
omhoog.
Laat de handgreep weer los en open de
motorkap.

Motorruimte
1. Reservoir voor rem- en

koppelingsvloeistof
2. Relais en zekeringen
3. Luchtfilter
4. Radiateur
5. Peilstok, motorolie
6. Vultuit, motorolie
7. Reservoir voor sproeiervloeistof
8. Reservoir voor stuurbekrachtigings-

vloeistof
9. Expansiereservoir, koelsysteem
10. Chassisnummerplaatje (VIN)
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andstofsysteem
selmotoren zijn gevoelig voor verontreini-
gen. Maak daarom alleen gebruik van
selolie van gerenommeerde oliemaat-
appijen. Giet nooit dieselolie van
felachtige kwaliteit in de tank. De grote
maatschappijen produceren ook speciale
selolie bestemd voor gebruik wanneer de
tentemperatuur rond het vriespunt ligt.
e dieselolie is dunner bij lage tempera-
n en beperkt de kans op vlokvorming in het
ndstofsysteem.

risico van condens in de brandstoftank
mt af, als u de tank altijd goed gevuld
dt. Hou tijdens het tanken het gebied rond
vulpijp goed schoon. Voorkom morsen op
akte oppervlakken. Maak als u gemorst
t het gebied met water en zeep schoon.

nneer u de tank leegrijdt
oeft geen speciale maatregelen te nemen,
neer u de brandstoftank hebt leegge-

en.

M (“Rape Methyl Ester”)
ag maximaal 5% RME met de dieselolie

mengen.

Condenswater uit
brandstoffilter aftappen
Om motorstoringen tegen te gaan ontdoet het
brandstoffilter de brandstof van
condenswater.

Hou u voor het aftappen van het
condenswater aan de specificaties die in uw
Service- en garantieboekje staan aangegeven.
Ook wanneer u vermoedt dat er vervuilde
brandstof is gebruikt, moet u het brandstof-
filter aftappen.

elangrijk!
r bestaat gevaar voor schade aan de
otor, als de concentratie RME hoger is
n 5%.
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Als de olie dichter bij het MIN-streepje ligt,
kunt u eerst 0,5 liter olie bijvullen. Vul bij
totdat de olie dichter bij het MAX-streepje
dat het MIN-streepje op de peilstok ligt. Zie
pagina 227 voor de aan te houden hoeve-
elheid.
iepeil controleren bij een warme
tor:
Parkeer de auto op een vlakke ondergrond,
zet de motor af en wacht ten minste 10–15
minuten zodat de olie terug in het carter kan
lopen.
Veeg de peilstok schoon, voordat u gaat
meten.
Controleer het oliepeil met de peilstok. De
olie moet tussen het MIN- en MAX-streepje
staan.
Als de olie dichter bij het MIN-streepje ligt,
kunt u eerst 0,5 liter olie bijvullen. Vul bij
totdat de olie dichter bij het MAX-streepje
dat het MIN-streepje op de peilstok ligt. Zie
pagina 227 voor de aan te houden hoeve-
elheid.

elangrijk!
ul niet meer olie bij dan tot aan het MAX-
treepje. Het olieverbruik kan toenemen, als
teveel olie in de motor giet.
iën en vloeistoffen

ie verversen en oliefilter
rvangen
et Service- en garantieboekje staan
sende termijnen voor het verversen van de
en vervangen van het oliefilter. Voor ritten
er ongunstige omstandigheden wordt u
dviseerd kortere termijnen aan te houden
pagina 160).

oet het motoroliepeil regelmatig contro-
n en de olie verversen.

een nieuwe auto is het belangrijk om het
peil te controleren, voordat de olie voor de
ste keer volgens schema moet worden
verst. Het Service- en garantieboekje geeft
bij welke kilometerstand u dat moet doen.

vo adviseert u het oliepeil om de 2500 km
ontroleren. De beste meting wordt

kregen bij een koude motor vóór de start.
teen na het afzetten van de motor krijgt u
verkeerd resultaat. De peilstok geeft dan
te laag peil aan, omdat de olie geen tijd
ft gehad om terug te lopen naar het
carter.

pagina 227 voor de aanbevolen oliekwa-
t, viscositeit en hoeveelheden.

De olie moet binnen het gemarkeerde
gebied op de peilstok staan.

Oliepeil controleren bij een koude
motor:
– Veeg de peilstok schoon, voordat u gaat

meten.
– Controleer het oliepeil met de peilstok. De

olie moet tussen het MIN- en MAX-streepje
staan.

–
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–Belangrijk!
Gebruik altijd olie van de aanbevolen
kwaliteit en de juiste viscositeit.
Giet geen toevoegingen (dopes) bij de olie,
omdat ze de motor kunnen beschadigen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
erkende Volvo-werkplaats voor service, als
er een andere oliesoort werd gebruikt. B

V
s
u
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Bep
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oelvloeistof controleren en
ijvullen
olg de aanwijzingen op de verpakking op. Het
belangrijk dat u verhouding tussen koelv-
eistof en water afstemt op de heersende
eersomstandigheden. Vul het reservoir nooit
lleen met schoon water. Het gevaar voor
evriezing neemt toe, zowel wanneer het
ercentage koelvloeistof te laag is als wanneer
et te hoog is.
ie pagina 229 voor de hoeveelheden.
ontroleer de koelvloeistof regelmatig!
e koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAX-
treepje op het expansiereservoir staan. Als u
et reservoir niet goed gevuld houdt, kan de
mperatuur in het systeem plaatselijk dusdanig

oog oplopen dat er gevaar voor schade

M
om
aalde motortypes zijn voorzien van een
niveausensor (zie pagina 227).

Sproeiervloeistofreservoir
De ruitensproeiers en koplampsproeiers
maken gebruik van hetzelfde vloeisto-
freservoir. Zie de aan te houden hoeveel-
heden en de aanbevolen kwaliteit voor
vloeistoffen en oliën op pagina 229.

Giet tijdens de wintermaanden antivries in
het reservoir om te voorkomen dat de
vloeistof in de pomp, het reservoir en de
slangen bevriest.

Tip: Maak bij het bijvullen van sproeierv-
loeistof ook meteen de wisserbladen schoon.
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WAARSCHUWING!
ors geen olie op het hete uitlaatspruitstuk,
dat er gevaar voor brand bestaat.
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een hoge relatieve luchtvochtigheids-
ad rijdt, moet u de remvloeistof ieder jaar
versen.
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WAARSCHUWING!
ls de remvloeistof onder het MIN-
treepje van het reservoir staat, mag u niet
erder rijden voordat u remvloeistof hebt
ijgevuld.
ontroleer tevens de oorzaak van het

emvloeistofverlies.
iën en vloeistoffen

eurvorming) in de cilinderkop ontstaat. Vul
lvloeistof bij, wanneer het peil tot onder het
-streepje is gezakt.
. De motor mag alleen draaien met een
d gevuld koelsysteem. De temperaturen
nen plaatselijk hoog oplopen, wat schade
heurvorming) aan de cilinderkop kan
orzaken.

Rem- en koppelingsvloeistof
controleren en bijvullen
De rem- en koppelingsvloeistof zitten in

hetzelfde reservoir1. De vloeistof moet tussen
het MIN- en MAX-streepje staan. Controleer
het peil regelmatig. Ververs de remvloeistof
om de twee jaar of iedere tweede geplande
servicebeurt.

Zie pagina 229 voor de aan te houden hoeve-
elheden en de aanbevolen kwaliteit van de
remvloeistof.

N.B. Wanneer u vaak met uw auto in de
bergen of in landen met een tropisch klimaat

en
gra
ver

elangrijk!
et is uitermate belangrijk dat u een koelv-
eistof met roestwerende eigenschappen
bruikt volgens de aanbevelingen van
lvo. Een nieuwe auto is voorzien van
elvloeistof die bestand is tegen tempera-
ren tot ca. –35 °C.

WAARSCHUWING!
e koelvloeistof kan bijzonder heet zijn. Als
moet bijvullen terwijl de motor op bedrijfs-
mperatuur is, moet u langzaam de dop van
t expansiereservoir losdraaien om de
erdruk te laten ontsnappen.

elangrijk!
e motor mag alleen draaien met een goed
vuld koelsysteem. De temperaturen
nnen plaatselijk hoog oplopen, wat
hade (scheurvorming) aan de cilinderkop
n veroorzaken.

1. Positie verschilt op auto met linkse of
rechtse besturing

A
s
v
b
C
r



NST

Onderhoud en service

St
co
Co
hoe
vloe
stre

Zie
elh

N.B
stu
en
aut
zwa
kra
uurbekrachtingsvloeistof
ntroleren en bijvullen
ntroleer het peil bij iedere servicebeurt. U
ft de vloeistof niet te verversen. De
istof moet tussen het ADD- en FULL-
epje staan.

pagina 229 voor de aan te houden hoeve-
eden en de aanbevolen kwaliteit.

. Ook als er een storing optreedt in de
urbekrachtiging of als de stroom wegvalt
u de auto moet laten wegslepen, blijft de
o bestuurbaar. De auto zal echter veel
arder dan normaal sturen en er is meer

cht nodig om het stuurwiel te verdraaien.
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isserblad achterruit vervangen
Klap de wisserarm naar achteren toe uit.
Verwijder het wisserblad door het naar
buiten toe, in de richting van de
achterklep te halen.
Duw het nieuwe wisserblad vast.
Controleer of het blad goed vastzit!
isserbladen

sserbladen voorruit
rvangen
Klap de wisserarm uit en hou het
wisserblad onder 45° ten opzichte van de
wisserarm. Druk de borgveer op het
wisserblad in.

– Trek het complete wisserblad omlaag,
zodat het oog van de wisserarm door het
gat in de wisserbladhouder gaat.

– Trek het wisserblad vervolgens omhoog,
zodat het oog van de wisserarm aan de
zijkant van de wisserbladhouder kan
passeren. Breng het nieuwe wisserblad in
omgekeerde volgorde aan en controleer
of het goed vastzit.

N.B. Let erop dat het wisserblad aan de
bestuurderszijde recht is en van een spoiler is
voorzien, terwijl dat aan de passagierszijde
enigszins gekromd is. De spoiler op het
wisserblad aan de bestuurderzijde moet
onderaan komen te zitten. De kromming van
het wisserblad aan de passagierszijde moet
overeenkomen met die van de onderkant van
de voorruit.
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Bewaar accu’s buiten het
bereik van kinderen.

De accu bevat een bijtend
zuur.

Vermijd vonken en open
vuur.

Explosiegevaar.
cu

derhoud van de accu
rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal
rtpogingen, de weersomstandigheden,
aantal malen dat de accu leegraakte e.d.
van invloed op de levensduur en de

rking van de accu.
rhaaldelijk gebruik van de standver-
ming bij korte ritten kan ertoe leiden dat
accu uitgeput raakt en startproblemen
everen.

op het volgende om de accu in optimale
at te houden:

Controleer regelmatig of het peil van de
accuvloeistof in orde is (A).

• Controleer alle cellen. Verwijder de
celdoppen met een schroevendraaier.
Elke cel heeft zijn eigen MAX-streepje.

• Vul zo nodig bij met gedestilleerd water
tot aan het MAX-streepje.

• Vul nooit meer vloeistof bij dan tot aan het
MAX-streepje (A).

– Draai de celdoppen stevig vast.
N.B. Hoe vaker de accu ontladen raakt, des
te minder lang gaat de accu mee.

Symbolen op de accu
De onderstaande symbolen zitten op de
accu.

Draag een veiligheidsbril.

Zie voor meer informatie het
instructieboekje dat bij de
auto hoort.

Belangrijk!
Gebruik altijd gedestilleerd of gedeïoni-
seerd water (accuwater).
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a als volgt te werk bij het aanbrengen van
en accu:

Plaats de accu.
Sluit eerst de pluskabel aan.
Sluit daarna de minkabel aan.
Zorg dat de ontluchtingsslang op de
juiste manier is aangesloten tussen de
accu en de afvoeropening in de
carrosserie.
cu

algas afvoeren
accu kan het zeer explosieve knalgas
duceren. Om te voorkomen dat dit
lgas in de bagageruimte blijft hangen, is
en ontluchtingsslang om het gas af te
ren. Als u de accu om wat voor reden dan
moet vervangen, moet u altijd zorgen dat

e ontluchtingsslang op de nieuwe accu
sluit op de afvoeropening in de carros-
ie.

Accu vervangen
Om de accu te kunnen verwijderen moet u,
nadat u de afdekking hebt losgeschroefd, als
volgt te werk gaan:

– Zorg dat het contact is afgezet.
– Wacht ten minste 5 minuten, voordat u

één van de elektrische aansluitingen
aanraakt (zo kan de informatie van de
elektrische systemen van de auto worden
opgeslagen in de verschillende regeleen-
heden).

– Ontkoppel eerst de minkabel.
– Ontkoppel daarna de pluskabel en de

ontluchtingsslang voor het knalgas.

G
e

–
–
–
–
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WAARSCHUWING!
t erop dat de accu het zeer explosieve
algas bevat. Zorg dat de ontluchtings-

ang goed is aangesloten!

WAARSCHUWING!
ccu’s kunnen het zeer explosieve
algas produceren. Een enkele vonk,
roorzaakt door een onjuiste aansluiting
n de startkabels, is voldoende om de
cu tot ontploffing te brengen, en zo
hade aan de auto en letsel te veroor-
ken. De accu bevat ook zwavelzuur, wat
nstige corrosieve verwondingen door
sing kan veroorzaken. Als u accuzuur in
ogen krijgt, of op uw huid of uw kleren

orst, moet u meteen met grote hoeveel-
den water spoelen. Neem onmiddellijk
ntact op met een arts, als u accuzuur in
ogen krijgt.
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oeilampen

emene informatie
pagina 233 staan alle gloeilampen van de
o vermeld.

eilampen en puntverlichting van een
onder type of lampen die alleen in een
rkplaats te vervangen zijn:

Interieurverlichting aan het plafond
Plafondverlichting
Leeslampjes
Verlichting dashboardkastje
Bi-Xenonkoplampen.

Belangrijk!
Raak het glas van gloeilampen nooit met
blote vingers aan. De vetten en oliën op
uw vingers kunnen door de hitte
verdampen. Dit zorgt voor aanslag op de
reflector, waardoor deze al snel
kapotgaan.

WAARSCHUWING!
Als een auto is voorzien van Bi-Xenonkop-
lampen, moet u alle werkzaamheden aan
de lamp door een erkende Volvo-
werkplaats laten uitvoeren.
Omdat Bi-Xenonkoplampen voorzien zijn
van een ontstekingsgedeelte dat een
hoge spanning opwekt, moet u er
voorzichtig mee omgaan.
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ositie van gloeilampen in
oplamphuis
. Dimlicht
. Groot licht
. Richtingaanwijzer
. Stadslicht
. Zijmarkeringslicht

1 2

345
oeilampen vervangen

licht, groot licht, richtingaan-
jzers, stadslichten en zijmar-
ringslichten
het vervangen van de gloeilampen van het
licht, groot licht en de stadslichten moet u
st het lampelement in zijn geheel verwij-
en. Verwijder de gloeilampen door het
pelement als volgt te verwijderen en volg
rna de specifieke aanwijzingen voor de

schillende gloeilampen op.

Schakel alle lichten uit en draai de
contactsleutel in stand 0.
Open de motorkap.
Maak het lampelement los door de twee
borgpennen omhoog te trekken waarmee
het element vastzit.

– Til het lampelement recht omhoog naar
buiten.

– Koppel de connector los door de klikslu-
iting eerst vanaf de onderkant in te
drukken en vervolgens vanaf de
bovenkant iets omhoog te trekken.

– Til het koplampelement in zijn geheel naar
buiten en leg het op een zachte onder-
grond neer om krassen op de lens te
voorkomen.

Plaats het koplampelement in omgekeerde
volgorde terug. Controleer na afloop of u de
borgpennen correct hebt ingestoken.

P
k
1
2
3
4
5
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ijmarkeringslichten en stads-
chten/parkeerlichten vóór
e lamphouders zijn voorzien van een
ajonetfitting.

Draai de lamphouder linksom en verwijder
deze.
Trek de gloeilamp recht naar buiten.
Breng de nieuwe gloeilamp aan door deze
voorzichtig in de uitsparingen te duwen.
Plaats de lamphouder terug en draai deze
linksom.
oeilampen vervangen

oeilamp dimlicht
Draai de buitenste afdekking linksom los.
Trek de connector los.
Maak de veerklem los. Duw de klem eerst
naar rechts zodat de veerklem loskomt en
haal de klem vervolgens schuin naar buiten
toe omlaag.
Trek de gloeilamp naar buiten.
Breng de nieuwe gloeilamp aan. Dit kan
slechts op één manier.
Druk de veerklem omhoog en iets naar
links, zodat deze in de pal vast komt te
zitten.
Druk de connector in positie terug.
Draai de afdekking weer vast. Het
opschrift “HAUT” moet naar boven wijzen.

Gloeilamp groot licht
– Trek de buitenste afdekking recht naar

achteren toe los.
– Trek de connector los.
– Maak de veerklem los. Duw de klem eerst

naar rechts zodat de klemveer loskomt en
haal de klem vervolgens schuin naar buiten
toe omlaag.

– Trek de gloeilamp naar buiten.
– Breng de nieuwe gloeilamp aan. Dit kan

slechts op één manier.
– Druk de veerklem omhoog en iets naar

links, zodat deze in de pal vast komt te
zitten.

– Druk de connector in positie terug.
– Plaats de afdekking terug.

Z
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Schakel alle lichten uit en draai de
contactsleutel in stand 0.
Draai de lamphouder iets naar links.
Verwijder de gloeilamp.
Breng de nieuwe gloeilamp aan. Het
profiel van de lamphouder past in de voet
van de lamp.
Plaats de lamphouder terug door deze
iets naar rechts te draaien. Zorg dat het
opschrift “TOP” omhoogwijst!
htingaanwijzers
lamphouder is voorzien van een bajonet-
ng.

Draai de lamphouder linksom en verwijder
deze.
Duw de gloeilamp naar binnen, draai de
lamp linksom en verwijder deze.
Breng de nieuwe gloeilamp aan door
deze in de uitsparingen te duwen en
vervolgens rechtsom te draaien.

Zijrichtingaanwijzers
– Schakel alle lichten uit en draai de

contactsleutel in stand 0.
– Probeer voorzichtig met een platte schro-

evendraaier het lamphuis los te halen.
– Draai de lamphouder een kwartslag

linksom en trek deze recht naar buiten toe.
– Trek de defecte gloeilamp recht naar

buiten toe.
– Vervang de gloeilamp en druk deze recht

naar binnen.

M
–

–
–
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–
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sitie van gloeilampen in
hterlamphuis

Richtingaanwijzer
Remlicht
Achteruitrijlicht
Stadslichten
. Als de foutmelding “Storing lampje”/
ntroleer remlicht” niet verdwijnt nadat de
otte lamp is vervangen, moet u contact
emen met een erkende Volvo-werkplaats
de storing te verhelpen.
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oeilampen in achterlamphuis
Schakel alle lichten uit en draai de
contactsleutel in stand 0.
Klap het onderste gedeelte van de
achterklep omlaag en open het vloerluik.
Als uw auto is uitgerust met een houder
voor boodschappentassen (extra), moet u
de steunband van deze houder losnemen.
Verwijder het hoekstuk (A).
Open het luik (B) in het zijpaneel door de
pal (C) omhoog en naar u toe te trekken.
Neem ringsleutel nr. 10 uit de
gereedschapstas.
Draai de moeren (D) los.
Trek het lampelement in zijn geheel recht
naar achteren.

– Maak de bijeengebonden extra kabel-
lengte los om ruimte te maken.

– Leg het element op een zachte onder-
grond neer om krassen op het lampglas
te voorkomen.

– Trek de lamphouder linksom naar buiten.
– Draai de gloeilamp linksom los.
– Vervang de gloeilamp.
– Plaats de lamphouder in de uitsparing

terug en draai de houder rechtsom.
– Duw de extra kabellengte terug.
– Plaats het lampelement over de schroef-

gaten heen. Duw het element in positie.
– Draai de moeren vast.
– Plaats het zijpaneel en het hoekstuk

terug.

^

_
`

a

a



NTU

Onderhoud en service

Gl

Mi
–

–
–

–

stapverlichting
e instapverlichting vindt u onder het
asboard aan de bestuurders- en passagi-
rszijde. Vervang de gloeilampen van de
stapverlichting als volgt:

Steek een schroevendraaier achter het
lamphuis en verdraai deze iets, zodat het
lamphuis loskomt.
Verwijder de kapotte gloeilamp.
Breng een nieuwe gloeilamp aan.
Controleer of de gloeilamp werkt.
Plaats het lamphuis terug.
oeilampen vervangen

stachterlicht
Steek een platte schroevendraaier bij de
pijl op de afbeelding naar binnen.
Beweeg het lampelement naar buiten toe.
Draai het lampelement linksom en trek de
gloeilamp naar buiten.
Vervang de gloeilamp.

Kentekenplaatverlichting
– Schakel alle lichten uit en draai de

contactsleutel in stand 0.
– Draai het boutje los met een schroe-

vendraaier.
– Haal voorzichtig het complete lamphuis

los en trek het naar buiten. Draai de
connector linksom en trek de gloeilamp
naar buiten.

– Vervang de gloeilamp.
– Plaats de connector terug en draai deze

rechtsom.
– Plaats het complete lamphuis terug en

draai het boutje vast.
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oeilamp in achterklep
Steek een schroevendraaier achter het
lamphuis en verdraai deze iets, zodat het
lamphuis loskomt.
Verwijder de kapotte gloeilamp.
Breng een nieuwe gloeilamp aan.
Controleer of de gloeilamp werkt.
Plaats het lamphuis terug.

Make-upspiegel
– Steek een platte schroevendraaier naast

de middelste clip onder aan het spiegele-
lement. Beweeg het spiegelelement
omhoog, zodat de middelste clip loskomt.

– Trek de schroevendraaier naar de linker-
en de rechterkant zodat de buitenste clips
loskomen.

– Til het spiegelelement naar buiten.
– Vervang de gloeilampjes.
– Plaats het spiegelelement met de

bovenkant naar voren gekanteld terug.
Let erop dat de bovenste clips goed
ingedrukt zijn, voordat u het spiegele-
lement in positie terugklapt.
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1.

2.

3.

keringen gemakkelijker kunt verwijderen en
anbrengen.

ls telkens dezelfde zekering doorbrandt, is
r sprake van een storing in de bijbehorende
omponent en moet u een bezoek brengen
an een erkende Volvo-werkplaats om er de
uto te laten controleren.
keringen

te voorkomen dat de elektrische
temen van uw auto beschadigd raken
r kortsluiting of overbelasting, zijn alle

schillende elektrische functies en compo-
ten door een aantal zekeringen
chermd.

zekeringen zitten op vier verschillende
atsen in de auto:

Relais- en zekeringenkastje in de motor-
ruimte
Zekeringenkastje in de passagiersruimte
(aan bestuurderszijde achter de geluids-
isolatie)
Zekeringenkastje in de passagiersruimte
(aan bestuurderszijde in de zijkant van
het dashboard)

4. Zekeringenkastje in de bagageruimte
Als een van de elektrische onderdelen of
functies niet werkt, kan het zijn dat de bijbe-
horende zekering overbelast werd en
daardoor gesmolten is.

– Zoek in de zekeringentabel op waar de
zekering zit.

– Trek de zekering naar buiten en bekijk
deze van opzij om te kijken of het
gebogen draadje soms doorgebrand is.

– Breng in dat geval een nieuwe zekering
aan met dezelfde kleur en hetzelfde
amperage.

Aan de binnenkant van het deksel in het
dashboard zitten enkele reservezekeringen.
U vindt er tevens een trekker waarmee u de

ze
a

A
e
c
a
a
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6.
7.
8.

9.
10.

8. - -
9. Motorregeleenheid (ECM), voeding,

motorrelais 5 A
0. Stadslichten 15 A
1. - -
lais- en zekeringenkastje in
motorruimte
ABS 30 A
ABS 30 A
Hogedruksproeiers koplampen 35 A
Standverwarming (extra) 25 A
Verstralers (extra) 20 A
Relais startmotor 35 A
Ruitenwissers 25 A
Regeleenheid transmissie
(TCM) (V8) 15 A
Brandstofpomp 15 A
Bobines (benzine),
motorregeleenheid (ECM) (benzine)
injectoren, hogedrukklep (diesel) 20 A

11. Gaspedaalsensor (APM),
A/C-compressor, ventilator
elektronicakastje 10 A

12. Motorregeleenheid (ECM) (benzine)
injectoren (benzine),
luchtmassameter 15 A
luchtmassameter (diesel) 5 A

13. Regeleenheid gasklep (V8) 10 A
14. Lambdasonde (benzine) 20 A
15. Carterventilatieverwarming,

magneetkleppen
gloeibougies (diesel) 10 A
Carterventilatieverwarming,
magneetkleppen
luchtmassemeter (V8) 15 A

16. Dimlicht (links) 20 A
17. Dimlicht (rechts) 20 A

1
1

2
2
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7.

2. Interieurverlichting plafond (RCM),
bovenste elektronische
regeleenheid (UEM) 10 A

3. Schuifdak 15 A
4. Telefoon 5 A
5–38 - -
keringen

keringen in de
ssagiersruimte (aan
stuurderszijde in de zijkant
n het dasboard)

Ventilator klimaatregeling 30 A
Versterker audiosysteem 30 A
Elektrisch bediende
bestuurdersstoel 25 A
Elektrisch bediende
passagiersstoel 25 A
Regeleenheid linker voorportier 25 A
Regeleenheid rechter voorportier 25 A
- -

8. - -
9. Infotainment, RTI-display, cd, md 10 A
10. OBDII, verlichtingsdraaiknop (LSM),

stuurhoeksensor (SAS),
stuurregeleenheid (SWM) 5 A

11. Contactslot, SRS,
motorregeleenheid (ECM)
uitschakeling SRS
passagierszijde (PACOS)
elektronische startblokkering
(IMMO) regeleenheid transmissie
TCM (V8) 7,5 A

1

1
1
1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

6. Reservepositie-
7. Reservepositie -
8. Elektrisch bediende

passagiersstoel 5 A
9. Reservepositie -
0. BLIS 5 A
1. Reservepositie -
2. Reservepositie -
3. Vacuümpomp 20 A
4. Sproeierpomp 15 A
5. - -
6. - -
keringen in de
ssagiersruimte (aan
stuurderszijde in de zijkant
n het dasboard)

Stoelverwarming, rechterzijde 15 A
Stoelverwarming, linkerzijde 15 A
Claxon 15 A
- -
Infotainment 10 A
Reservepositie -
Reservepositie -
Sirene alarmsysteem 5 A
Voeding remlichtschakelaar 5 A
Instrumentenpaneel (DIM),
klimaatregeling (CCM),
standverwarming, elektrisch
bediende bestuurdersstoel 10 A
Elektrische aansluiting voor
en achterin 15 A

12. - -
13. Reservepositie -
14. - -
15. ABS, STC/DSTC 5 A
16. Elektronische stuurbekrachtiging

(ECPS),
Bi-Xenon,
koplamphoogteverstelling 10 A

17. Mistlicht linksvoor 7,5 A
18. Mistlicht rechtsvoor 7,5 A
19. Reservepositie -
20. Koelvloeistofpomp (V8) 5 A
21. Regeleenheid transmissie (TCM),

blokkering achteruitversnelling
(M66) 10 A

22. Groot licht, links 10 A
23. Groot licht, rechts 10 A
24. - -
25. - -

2
2
2
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1. Reservepositie -
2. - -
3. AWD 7,5 A
4. Reservepositie -
5. - -
6. Parkeerhulp 5 A
7. Hoofdzekering: Trekhaak,

“Parking Support”, AWD 30 A
8. Centrale vergrendeling (PCL) 15 A
9. Aanhangerverlichting, links:

Achterlicht, richtingaanwijzer 25 A
0. Aanhangerverlichting, rechts:

Remlicht, mistachterlicht,
richtingaanwijzer 25 A

1. Hoofdzekering: Zekering 37, 38, 40 A
2. - -
3. - -
4. - -
5. - -
6. - -
7. Elektrische achterruitverwarming 20 A
8. Elektrische achterruitverwarming 20 A
keringen

Zekeringen in de bagageruimte
1. Achteruitrijlichten, 10 A
2. Stadslichten voor en achterlichten,

mistlichten voor,
bagageruimteverlichting,
kentekenplaatverlichting, LED’s in
remlichten 20 A

3. Accessoires (AEM) 15 A
4. Reservepositie -
5. Elektronica (REM) 10 A
6. RTI, radio-ontvanger, RSE 7,5 A
7. Trekhaak (30-voeding) 15 A
8. Elektrische aansluiting

bagageruimte 15 A
9. Achterportier, rechts: Ruitbediening,

blokkering ruitbediening 20 A
10. Achterportier, links: Ruitbediening,

blokkering ruitbediening 20 A
11. Reservepositie -
12. Reservepositie -
13. Verwarming dieselfilter 15 A
14. Subwoofer, airconditioning

achterin (A/C) 15 A
15. Reservepositie -
16. Reservepositie -
17. Accessoires Infotainment 5 A
18. Reservepositie -
19. Ruitenwisser, achterklep 15 A
20. Trekhaak (15-voeding) 20 A

2
2
2
2
2
2
2
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Infotainment 186
Bedieningspanelen 187
Functies audiosysteem 192

Radiofuncties 196
Cd/md (extra) 204
Cd-wisselaar (extra) 206

Menu-instellingen en menuselectie, audio 208
Telefoon (extra) 210
Telefoonfuncties 212

Menu-instellingen en menuselectie, telefoon 219
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ormatie en amusement
t Infotainmentsysteem bestaat uit een
ntegreerd audio- en telefoonsysteem.
t Infotainmentsysteem kunt u handig en
voudig bedienen vanaf het gemeen-
appelijke bedieningspaneel of de
tsenset op het stuur. Op het display staat
d aangegeven van welke functie u gebruik
akt.

XC90 kan worden uitgerust met Dolby
round Pro Logic II (Premium Sound). Dit
teem zorgt voor een zeer realistische
uidsweergave met een breed en natuurlijk
uidsprofiel.

t Infotainmentsysteem biedt u en
ntuele passagiers de mogelijkheid een
fdtelefoon (extra) aan te sluiten zodat

ereen naar een verschillende geluidsbron
luisteren.
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

9. IR-ontvanger voor afstandsbedieningen
(extra)

0. Nummer, zender opzoeken/wisselen of
vooruit- en achteruitbladeren bij invoer
van tekst en cijfers.

15

14

13

12

11

9

10
dieningspanelen

Aan/uit, audiosysteem
Volume
Voorkeurtoets cd
Voorkeurtoets AM/FM (FM1 – FM2 –
AM)
Display
ENTER – menu-opties kiezen, een
keuze activeren of telefoon activeren die
stand-by staat
Aan/uit/stand-by, telefoon
MY KEY – te programmeren
voorkeurtoets voor favoriete functie
SELECTOR – geluidsbron kiezen
SOUND – geluidsregeling

11. EXIT/CLEAR – terugbladeren in menu’s,
een keuze annuleren, de telefoon stand-
by zetten of het voorgaande teken
wissen bij invoer van cijfers en/of tekens

12. SIM-kaarthouder
13. Keurtoetsen menu-opties
14. Uitwerpen, cd-speler en cd-wisselaar
15. Uitwerpen, md-speler
16. Cd-speler en cd-wisselaar (extra)
17. Md-speler (extra)
18. Voorkeurtoetsen radiozenders/keuze-

toets sleuf cd-wisselaar (1–6), alfanu-
merieke toetsen voor telefoon en
sneltoetsen in menu’s

1

2

21

20

19

18

16

17

76543 8
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enusysteem
et het menusysteem kunt u instellingen

ontroleren of wijzigen en nieuwe functies in
et systeem programmeren. De verschillende
enu-opties verschijnen op het display.
anneer menu-opties gevolgd worden door

en aantal punten bestaan er meerdere
ubniveaus.

ruk op de toets MENU (1) om het
enusysteem te openen.

oor het menusysteem geldt het volgende:

Met de keuzetoetsen voor menu-opties
(pijl omhoog/pijl omlaag) gaat u een stap
omhoog of omlaag in het geopende
menu.
Wanneer u EXIT/CLEAR lang ingedrukt
houdt, verlaat u het menusysteem.
Wanneer u EXIT/CLEAR kort ingedrukt
houdt, annuleert u een optie of gaat u een
stap terug in het menusysteem.
Wanneer u op ENTER drukt, bevestigt of
selecteert u een optie of gaat u van een
submenu naar het volgende submenu.
dieningspanelen

etsenblok op stuurwiel
dio, telefoon
t de vier toetsen van de toetsenset op het
urwiel kunt u zowel het audiosysteem als
telefoon regelen. De functie van de
tsen hangt af van het systeem dat u
ctiveerd hebt. Met de toetsenset op het

ur kunt u het volume regelen en een
ere zender (radio) of een ander nummer
/md) selecteren.

Wanneer u de toetsen of ingedrukt
houdt, kunt u een nummer versneld voor- of
achteruitspoelen of een radiozender
opzoeken.

Om de telefoonfuncties met deze toetsen te
kunnen sturen, moet het telefoonsysteem in
de actieve stand staan (zie pagina 213).

Als u de toetsen wilt gebruiken om instel-
lingen in het audiosysteem te verrichten,
moet u eerst de telefoon stand-by zetten
(deactiveren).
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paneel voor de hoofdtelefoon van
nummer of zender te veranderen. Dit om
de bestuurder niet te veel af te leiden.
Als de bestuurder via het bedienings-
paneel echter overschakelt naar de
geluidsbron waarnaar een passagier met
een hoofdtelefoon luistert, neemt de
bestuurder daarmee de controle over
deze geluidsbron over.
Gebruikers van een hoofdtelefoon kunnen
een keuze maken uit de mogelijke
voorkeuren binnen de golflengte (AM,
FM1, FM2) die de bestuurder heeft
geselecteerd. Dit betekent dat de
bestuurder in bepaalde gevallen geen
nieuws- (NEWS ) of verkeersbulletin (TP)
kan ontvangen, ook al is de functie
TP/NEWS geselecteerd.
Er kan slechts één nummer van één van
de cd’s in de cd-wisselaar tegelijk worden
beluisterd.
nsluiting voor hoofdtelefoon
tra)

passagiers beschikken over hoofdtelefoo-
nsluitingen in de portierstijlen achter de
ede zitrij. Zo kunnen er meerdere
sonen tegelijk elk naar hun eigen
uidsbron luisteren, zonder elkaar te storen.

elke aansluiting zijn twee hoofdtelefoons
te sluiten.

Met de toets SEL kunt u de verschillende
geluidsbronnen doorbladeren.
Met de pijltoetsen of kunt u van
nummer wisselen op de cd/md of van
radiozender veranderen.

– Hou de toetsen of ingedrukt om
versneld voor- of achteruit te spoelen of
de eerstvolgende goed doorkomende
zender op de geselecteerde golflengte te
zoeken.

– Druk op de toets SEL en hou deze
ingedrukt om het systeem uit te
schakelen.

– Wijzig het volume voor de hoofdtelefoons
met de bijbehorende volumeregelings-
toets aan de zijkant van het paneel.

Wanneer u het audiosysteem met de
contactsleutel uitzet, schakelt u daarmee ook
alle hoofdtelefoons uit. U moet ze bij het
starten van de motor stuk voor stuk en
handmatig opnieuw inschakelen.

Voor de beste geluidsweergave adviseren wij
u een hoofdtelefoon met een impedantie van
16–32 ohm te gebruiken. De gevoeligheid
van dergelijke hoofdtelefoons moet minstens
102 dB zijn. De hoofdtelefoonaansluiting zit
onder aan het bedieningspaneel (1) en is
bestemd voor jackpluggen van 3,5 mm. Er
zijn adapters leverbaar van DIN naar mini-
jack.

Hoofdtelefoon, beperkingen
• Wanneer passagiers met een hoofdte-

lefoon naar dezelfde geluidsbron luisteren
als de bestuurder via de luidsprekers, is
het niet mogelijk om vanaf het bedienings-

•

•

•
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Geen functie
Aan/uit, audiosysteem
dieningspanelen

play
het display (2) worden de actuele

cties zoals menu’s, berichten, telefoon-
mers of instellingen weergegeven.

ak het display schoon met een droge en
hte doek. Gebruik geen schoonmaakmid-
en.

Afstandsbediening (extra)
1. MEMORY, slaat de gevonden radio-

zenders. op Sla een zender als volgt op:
– Druk op de toets MEMORY.
– Selecteer PRESET met PRESET/

DISC (5).
– Bevestig uw keuze met de toets

MEMORY.
2. Volume
3. Nummer vooruit-/achteruitspoelen/

wisselen
4. SOURCE, geluidsbronnen doornemen
5. PRESET/DISC, cd in cd-wisselaar of

voorkeurzender selecteren
6. AUTO, de best doorkomende zenders

opslaan

7.
8.
9.

2

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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ht de afstandsbediening op de IR-
vanger (zie afbeelding) die zich onder de
/uit-knop bevindt.

. De afstandsbediening bevat batterijen
het type AAA (R03). Als de afstandsbe-

ning niet werkt, moet u eerst controleren
e batterijen aan vervanging toe zijn.
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lumeregeling
aai de knop (1) rechtsom of linksom om het
lume te verhogen of te verlagen. De
lumeregeling verloopt elektronisch en kent
en eindstanden. U kunt het volume ook
rhogen of verlagen met de toetsen (+) of
) van de toetsenset op het stuurwiel mits de
efoon niet actief is.

uzestand
anneer u het volume op nul hebt
eregeld, staat de cd/md-speler in de
uzestand. Activeer de speler in dat geval
or het volume te verhogen.

1 1
ncties audiosysteem

n/uit-knop, audiosysteem
k op de knop POWER (1) om het audio-
teem in of uit te schakelen.

u de motor afzet terwijl het audiosysteem
ief is, zal het audiosysteem de volgende
r dat u de motor start opnieuw actief zijn.

luidsbron kiezen
unt op twee verschillende manieren een
uidsbron kiezen:

t de selectietoetsen CD (2) en AM/FM (3)
et de knop SELECTOR (4).

Draai aan de knop SELECTOR om te
kiezen uit radio (FM1, FM2 of AM), cd/cd-
wisselaar (extra) of md (extra).

– Wanneer u op de toets AM/FM blijft
drukken, loopt u de radiostanden FM1,
FM2 en AM door.

Op het display staat aangegeven welke
geluidsbron u hebt gekozen.

U kunt alleen voor md kiezen met de knop
SELECTOR.
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tereoweergave (3-CH) hebt gekozen in het
enu.

kunt het niveau van de “Ambient Surround
ound” alleen bijregelen, als u voor
olby Pro Logic II hebt gekozen in het menu.

et niveau van de subwoofer is alleen bij te
gelen als u voor Subwoofer hebt gekozen in

et menu.

Geluidsregeling Displaytekst

Lage tonen BASS

Hoge tonen TREBLE

Balans tussen luids-
prekers links en
rechts

BALANCE

Balans tussen luids-
prekers voor en
achter

FADER

Niveau voor lageton-
enluidsprekers

SUBWOOFER
(extra)

Niveau voor midden-
luidspreker

CENTRE
(Premium
Sound)

Niveau voor “Ambient
Surround Sound”

SURROUND
(Premium
Sound)
lumeregeling, TP/PTY/
WS/ALARM
u naar een geluidsbron zoals een cd
tert op het moment dat de radio een
keersbulletin ontvangt, wordt de cd-speler
e pauzestand gezet. Het bericht wordt

ergegeven op het volume dat u van
oren met de volumeknop hebt ingesteld
r het beluisteren van het bericht. Het
teem hervat na afloop onmiddellijk het
e volume en speelt (in het gegeven geval)

cd verder af. Als u het volume tijdens de
ergave van het bericht bijregelt, wordt het
uwe volume opgeslagen en bij een
end bericht opnieuw gehanteerd. Geluidsregeling

– Druk op de toets SOUND (1).
– Druk net zolang op de toets SOUND

totdat de aanduiding van de functie
verschijnt die u wilt bijregelen. U hebt de
keuze uit BASS, TREBLE, FADER,
BALANCE, SUBWOOFER (extra),
CENTRE (extra) en SURROUND (extra).

– Regel het niveau bij met de knop
SELECTOR (2). Op het display verschijnt
een schaal van MIN tot MAX. De functie
is normaal gesproken op de middelste
stand afgesteld.

N.B. U kunt het niveau van de middenluids-
preker alleen bijregelen, als u voor
Dolby Pro Logic II (DPL II ) of driekanaals
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agetonenluidsprekers,
UBWOOFER (extra)
e lagetonenluidspreker ondersteunt het
udiosysteem en zorgt voor een voller
eluidsbeeld en een diepere basweergave.

Kies voor AUDIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Kies voor SUBWOOFER en druk op
ENTER. Een kruisje in het selectievakje
geeft aan dat u voor SUBWOOFER hebt
gekozen.
ncties audiosysteem

RROUND (extra) Dolby
rround Pro Logic II
ombinatie met een centrale luidspreker in
midden van het dashboard zorgt Dolby
round Pro Logic II voor een zeer realis-
he geluidsweergave. De normale stereo-
alen links en rechts worden dan
edeeld in links, midden en rechts.
endien produceren de luidsprekers
terin het “Ambient Surround Sound”. Dit
ct evenaart de nagalm in de
ameruimte. Dolby Surround Pro Logic II

rkt alleen wanneer u een cd of md
uistert. Als u naar een AM- of FM-zender
tert, wordt u geadviseerd voor driekanaals
reoweergave (3 CHANNEL) te kiezen.

Dolby Surround Pro Logic II is alleen
beschikbaar op het Premium Sound-
systeem.

– Kies voor AUDIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.

– Kies voor SURROUND en druk op
ENTER.

– Kies voor Dolby AM/FM of Dolby cd/md
en druk op ENTER.

– Kies voor PRO LOGIC II, 3 CHANNEL of
OFF en druk op ENTER.

• Het symbool PL II verschijnt op het
display om aan te geven dat u voor Dolby
Pro Logic II hebt gekozen.

• Het symbool 3 CH verschijnt op het
display, als u voor 3 CHANNEL hebt
gekozen.

• Wanneer u voor OFF kiest, is de normale
stereoweergave actief.
Dolby Surround Pro Logic II is het

handelsmerk van Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround Systeem is vervaardigd onder
licentie van Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
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ualizer FR (bepaalde
dellen)

functie Equalizer FR gebruikt u om de
uidsweergave van de voorste luidsprekers
af te regelen

Kies voor AUDIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Kies voor Equalizer FR en druk op
ENTER.
Stel het gewenste niveau in met de
keuzetoetsen voor de menu-opties (pijl
omhoog/pijl omlaag) of met de knop
SELECTOR.
Druk op ENTER om de volgende
frequentie te kiezen. U hebt de keuze uit
vijf frequenties.
Druk op ENTER totdat u in het
menusysteem bent aangekomen om de
wijzigingen die u aanbracht op te slaan.

ualizer RR (bepaalde
dellen)

functie Equalizer RR gebruikt u om de
uidsweergave van de achterste luids-
kers fijn af te regelen

Kies voor AUDIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Kies voor Equalizer RR en druk op
ENTER.

– Stel het gewenste niveau in met de
keuzetoetsen voor de menu-opties (pijl
omhoog/pijl omlaag) of met de knop
SELECTOR.

– Druk op ENTER om de volgende
frequentie te kiezen. U hebt de keuze uit
vijf frequenties.

– Druk op ENTER totdat u in het
menusysteem bent aangekomen om de
wijzigingen die u aanbracht op te slaan.
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enders opslaan
kunt als volgt een favoriete radiozender

pslaan onder één van de voorkeurtoetsen
–9 (1) voor radiozenders:

Stel de gewenste radiozender in.
Druk op de voorkeurtoets waaronder u de
zender wilt opslaan en hou de toets
ingedrukt. Het geluid valt enige seconden
weg en op het display verschijnt
STATION STORED. De zender is
daarmee opgeslagen.

1

diofuncties

nders zoeken
Kies een golflengte AM/FM1/FM2 met de
knop SELECTOR (2) of de toets
AM/FM (1).
Druk de toets of korte tijd in om
de eerstvolgende goed doorkomende
zender op te zoeken.
Druk nogmaals op één van de toetsen om
een andere zender te zoeken.

ndmatig een bekende
quentie instellen

Druk op de toets of en hou deze
ingedrukt. Op het display verschijnt de
tekst MAN. De radio loopt de frequenties
aanvankelijk langzaam in de gekozen

richting door om na enige seconden te
versnellen.

– Laat de toets los, wanneer de gewenste
frequentie op het display verschijnt.

– Als u de frequentie nog iets wilt bijregelen,
kunt u de pijltoetsen of
kortstondig indrukken.

– Wanneer u de laatste toets loslaat, hebt u
nog vijf seconden de tijd om handmatig
instellingen te verrichten.
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Kies voor AST SEARCH en druk op
ENTER.
Op het display verschijnt de tekst
AUTOSTORING, terwijl een aantal
zenders met een krachtig signaal
(maximaal 10) op de gekozen golflengte
automatisch in het geheugen worden
opgeslagen. Als er geen radiozender kont
worden gevonden met een signaal dat
krachtig genoeg is, verschijnt de tekst
NO AST FOUND.
U kunt de opgeslagen radiozenders
activeren met een druk op één van de
voorkeurtoetsen 0–9.
Wanneer de functie AUTOSTORE van de
radio actief is, verschijnt de tekst AUTO
op het display. De tekst AUTO verdwijnt
weer, wanneer u terugkeert naar de
normale radiostand.
Keer terug naar de normale radiostand
met een druk op de toets AM/FM of
EXIT/CLEAR.
Om een eerder opgeslagen zender te
activeren, moet u de punten 1–2
uitvoeren zoals eerder beschreven maar
in punt 3 voor AST MODE kiezen en
vervolgens op ENTER drukken.

Ra

F
A
A

unt tot 10 radiozenders per radiostand
, FM1 en FM2), dus in totaal 30 zenders
laan.

Automatisch zenders opslaan,
AUTOSTORE
Met behulp de functie AUTOSTORE kunt u
tot tien goed te ontvangen AM- of FM-
zenders opzoeken en deze opslaan in een
afzonderlijk geheugen. Als er meer dan tien
zenders gevonden worden, worden alleen de
tien best doorkomende zenders geselec-
teerd. Deze functie is met name handig in
gebieden, waar u de radiozenders en hun
frequenties niet kent.

– Kies een golflengte met de knop
SELECTOR of de toets AM/FM.

– Kies voor AUTOSTORE en druk op
ENTER.

–

–

–

–

–

–

dio Golflengte

M 87,5 – 108 MHz
M (LW) 153 – 279 kHz
M (MW) 522 – 1611 kHz
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ls u op EXIT (1) drukt, geeft de radio de
ekozen zender weer zonder de RDS-infor-
atie bij te werken.

ieuws, NEWS
et de functie NEWS kunt u ervoor zorgen dat
e weergave van andere geluidsbronnen zoals
en cd wordt onderbroken voor een nieuwsbul-
tin.

Kies een golflengte met de knop
SELECTOR of de toets AM/FM.
Kies voor NEWS en druk op ENTER.
De tekst NEWS verschijnt op het display.
Kies nogmaals voor NEWS en druk op
ENTER om de functie NEWS uit te
schakelen.

ij activering van deze functie krijgt u nieuws-
ulletins binnen van RDS-zenders. Als u een
ndere geluidsbron dan de radio beluistert,
ordt deze weergave onderbroken en ontvangt
de bulletins op het volume dat u voor het
eluisteren hebt ingesteld. Na afloop van het
ulletin hervat het audiosysteem de weergave
an de voorgaande geluidsbron op het oude
olume.

Als u een nieuwsbulletin voortijdig wilt
afbreken, moet u op de toets EXIT drukken.
De functie NEWS blijft echter actief, zodat
de radio op het volgende nieuwsbulletin
wacht.
diofuncties

annen, SCAN
activering van de functie scannen zoekt de
io automatisch de dichtstbijzijnde radio-
der (AM of FM) met een krachtig signaal op.
nneer de radio een zender heeft gevonden,
dt het scannen ca. 8 seconden stopgezet.
radio gaat daarna verder met scannen.

Kies een golflengte met de knop
SELECTOR of de toets AM/FM.
Kies voor SCAN en druk op ENTER.
De tekst SCAN verschijnt op het display.
Druk op de toets EXIT/CLEAR om de
scanfunctie te beëindigen.

adio Data System”, RDS
S is een systeem dat radiozenders binnen
netwerk met elkaar verbindt. Het systeem

wordt onder meer gebruikt om automobilisten
te helpen op de beste frequentie van een
bepaalde zender afgestemd te blijven ongeacht
de beluisterde zender of geluidsbron (zoals een
cd). Het systeem wordt tevens gebruikt om
verkeersinformatie te ontvangen en radiopro-
gramma’s van een bepaald type te vinden. Bij
activering van radiotekst, een andere functie
van RDS, wordt radiozenders de mogelijkheid
geboden om tijdens de uitzending informatie
over het programma op het display te laten
verschijnen.

N.B. Sommige radiozenders maken geen
gebruik van RDS of slechts in beperkte mate.

Automatisch programma-
informatie zoeken, PI Seek
Bij het beluisteren van een RDS-zender wordt
diverse informatie in de radio (zoals verkeersin-
formatie) opgeslagen.

Wanneer u op een ingestelde RDS-zender
afstemt, werkt de radio de opgeslagen RDS-
informatie van deze zender bij. Als de auto zich
net binnen of buiten het bereik van de zender
bevindt, zoekt de radio automatisch naar het
krachtigste signaal van een andere zender die
het door u beluisterde programma doorgeeft.

Als er geen andere zender binnen het bereik
ligt, valt de radio stil en verschijnt de display-
tekst “PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL”
zolang er geen andere zender gevonden is.
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adiotekst
ommige RDS-zenders geven informatie
oor over de inhoud van de programma’s, de
itvoerende artiesten e.d. Dergelijke infor-
atie kan dan in tekstvorm op het display

erschijnen.

Druk op de toets MENU.
Selecteer RADIOTEXT in het menu en
druk op ENTER.
Kies nogmaals voor RADIOTEXT en druk
op ENTER om de functie uit te schakelen.
rkeersinformatie, TP
activering van de functie TP krijgt u verke-
informatie binnen van RDS-zenders. Als u
andere geluidsbron dan de radio

uistert, wordt deze weergave onderbroken
ontvangt u de verkeersinformatie op het
me voor het beluisteren van verkeersin-
atie dat u tevoren hebt ingesteld. Na

op van de verkeersinformatie hervat het
iosysteem de weergave van de
rgaande geluidsbron op het oude volume.

Kies voor TP in het menu en druk op
ENTER.
De tekst TP verschijnt op het display.
Kies nogmaals voor TP en druk op ENTER
om de functie TP uit te schakelen.

Wanneer de functie actief is, verschijnt de
tekst TP op het display. Als de door u beluis-
terde radiozender verkeersinformatie kan
doorgeven, staat er TP))) op het display. De
weergave van een geluidsbron kan dan ook
alleen worden onderbroken, wanneer de
tekst TP))) op het display staat.

– Als u een verkeersbulletin voortijdig wilt
afbreken, moet u op de toets EXIT
drukken. De functie TP blijft echter actief,
zodat de radio op het volgende verkeers-
bulletin wacht.

TP SEARCH
Met de functie TP SEARCH kunt u naar
verkeersinformatie blijven luisteren tijdens
internationale ritten (in Europa) zonder dat u
daarvoor zelf van zender hoeft te wisselen.

– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.

– Kies voor TP en druk op ENTER.
– Kies voor TP SEARCH en druk op

ENTER.
– Om de functie uit te schakelen moet u

nogmaals voor TP SEARCH kiezen en op
ENTER drukken.
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.B. Niet alle radiozenders zijn voorzien van
en PTY-code.

rogrammatype Displaytekst

Actualiteiten CURRENT
AFFAIRS

Informatie INFORMATION
Sport SPORT
Educatie EDUCATION
Hoorspel DRAMA
Kunst en cultuur CULTURES
Wetenschap SCIENCE
Gevarieerde praat-
programma’s

VARIED SPEECH

Pop POP MUSIC
Rock ROCK MUSIC
Easy listening EASY LISTENING
Licht klassiek LIGHT CLASSIC
Klassieke muziek SERIOUS

CLASSIC
Overige muziek OTHER MUSIC
Weer WEATHER
Financieel nieuws FINANCE
Kinderpro-
gramma’s

CHILDREN

Maatschappelijke
programma’s

SOCIAL AFFAIRS

Religie RELIGION
Inbelprogramma’s PHONE IN
diofuncties

rm
rmmeldingen worden altijd automatisch
rgegeven, zodat u de functie niet kunt
ctiveren.

erschijnt “Alarm!” op het display van de
io, wanneer er een alarmmelding wordt
zonden. Deze functie wordt gebruikt om u
nt te maken op ernstige ongelukken of
miteiten, zoals ingestorte bruggen of
elukken in kerncentrales.

Programmatype, PTY
Met de functie PTY kunt u programma’s met
een bepaald onderwerp kiezen. U hebt de
keuze uit de programmatypes die in de
nevenstaande lijst staan.

PTY weergeven
Tot welk PTY behoort de zender die u
beluistert?
– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu

en druk op ENTER.
– Kies voor PTY in het menu en druk op

ENTER.
– Kies voor SHOW PTY en druk op ENTER.

Het PTY van de zender die u beluistert
verschijnt vervolgens op het display.

N
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De functie PTY van de radio staat
vervolgens stand-by.
Wanneer u alle programmatypes van uw
keuze geselecteerd hebt, moet u op
EXIT/CLEAR drukken om de PTY-lijst te
verlaten.
Kies voor SEARCH PTY en druk op
ENTER. Als de radio een zender met het
gekozen programmatype heeft gevonden,
wordt deze zender via de luidspreker
weergegeven.
Als de radio een zender heeft gevonden
die niet in de smaak valt, kunt u de radio
verder laten zoeken met de toetsen
en .
Als er geen zender met het gekozen
programmatype kan worden gevonden,
gaat de radio terug naar de voorgaande
frequentie. De functie PTY staat dan
stand-by, totdat er een programma van het
gekozen type wordt uitgezonden.
Wanneer dat het geval is, gaat de radio
automatisch over op de zender die het
geselecteerde programmatype uitzendt.
Om de stand-bystand van de functie PTY
op te heffen, moet u het menu openen en
voor CLEAR ALL PTY kiezen. Het
symbool PTY verdwijnt dan van het
display en de radio keert terug naar de
normale weergavestand.
Y stand-by

de functie PTY van de radio stand-by te
tten moet u de stappen 1–6 herhalen.

R
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Pr
Zender met een bepaald
programmatype (PTY) zoeken
U kunt de radio een zender met een bepaald
soort programma’s laten opzoeken op de
aangegeven golflengte.

– Kies FM 1 of FM 2 en druk op de toets
MENU.

– Kies voor RADIO SETTINGS en druk op
ENTER.

– Selecteer PTY en druk op ENTER.
– Kies voor SELECT PTY en druk op

ENTER.
– Druk op ENTER om een of meer van de

opgesomde programmatypes te selec-
teren. Het symbool PTY verschijnt op het
display, wanneer u uw eerste keuze maakt.

–

–

–

–

–

PT
Om
ze

eizen TRAVEL
ntspanning LEISURE &

HOBBY
azz JAZZ MUSIC
ountry COUNTRY MUSIC
ationale muziek NATIONAL

MUSIC
oud van oud OLDIES MUSIC
olksmuziek FOLK MUSIC
ocumentaires DOCUMENTARY

ogrammatype Displaytekst
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Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Selecteer AF en druk op ENTER.
Om de functie AF uit te schakelen, moet u
nogmaals AF kiezen en op ENTER
drukken.

gionale radioprogramma’s,
G

functie REG die normaal gesproken uitge-
hakeld is, maakt het u mogelijk om op een
paalde regionale zender afgestemd te
ven, ook al is het bijbehorende zender-
naal zwak.

Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Kies voor REG en druk op ENTER.
De tekst REG verschijnt op het display.
Kies nogmaals voor REG en druk daarna
op ENTER om de functie REG uit te
schakelen.
diofuncties

rkeersinformatie, TP STATION
et menu TP STATION kunt u aangeven van
ke radiozender u verkeersinformatie wenst
ntvangen.
erop dat de functie alleen werkt wanneer
symbool ))) op het display staat.

Stem af op de radiozender met de verke-
ersinformatie die u wilt ontvangen.
Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.
Kies voor TP en druk op ENTER.
Selecteer TP STATION en druk op
ENTER.
Kies voor SET CURRENT en druk op
ENTER.
. U zult vervolgensalleenverkeersinformatie
de opgeslagen zender doorkrijgen.

Nieuws, NEWS STATION
Onder NEWS STATION kunt u aangeven
van welke radiozender u nieuws wenst te
ontvangen.

Let erop dat functie alleen werkt als de inges-
telde zender een RDS-zender is.

– Stem af op de radiozender met het
nieuws dat u wilt ontvangen.

– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.

– Kies voor NEWS STATION en druk op
ENTER.

– Kies voor SET CURRENT en druk op
ENTER.

N.B. U zult vervolgens alleen nieuws van de
opgeslagen zender doorkrijgen.

TP STATION/NEWS STATION
uitschakelen
– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu

en druk op ENTER.
– Kies voor TP/NEWS STATION en druk

op ENTER.
– Kies voor RESET STATION en druk op

ENTER.

Automatische afstemfunctie, AF
De functie AF is normaal gesproken actief en
zorgt ervoor dat de radio afstemt op de
zender met het sterkste signaal voor de
gekozen zender.

–

–
–
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hanced Other Networks)

functie EON staat normaal gesproken in
stand DISTANT. De functie bepaalt of het
ioprogramma dat u beluistert moet
rden onderbroken voor bijv. verkeersinfor-
tie of nieuwsbulletins (voor zover u deze
cties hebt geselecteerd). De functie kent
e standen. Als u voor LOCAL kiest, vindt
lleen onderbreking plaats wanneer het

naal krachtig genoeg is. Als u voor
TANT kiest, vindt er ook onderbreking

ats wanneer het binnenkomende signaal
kker is. Er vindt geen onderbreking

ats, als u voor OFF kiest.

– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.

– Selecteer EON en druk op ENTER.
– Kies voor LOCAL, DISTANT of OFF en

druk op ENTER.

RDS-instellingen resetten,
RESET ALL
Met de functie RESET ALL kunt u alle fabrie-
ksinstellingen voor de RDS-functies van de
radio hervatten.

– Kies voor RADIO SETTINGS in het menu
en druk op ENTER.

– Kies voor RESET ALL in het menu en druk
op ENTER.

– Druk nogmaals op ENTER om uw keuze
te bevestigen.
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functie SCAN kunt u gebruiken om van
er nummer de eerste tien seconden weer
geven.

Kies voor SCAN en druk op ENTER.
Druk op de toets EXIT/CLEAR, wanneer u
een nummer hebt gevonden dat u wilt
beluisteren.

sctext (alleen md)
sommige schijven staat informatie over het

um en de nummers. Deze informatie
schijnt in tekstvorm op het display, als u de
ctie DISCTEXT hebt geactiveerd.

Kies voor DISCTEXT in het menu en druk
op ENTER.

1 1 2
/md (extra)

/md-speler starten
Start de cd-speler met de knop
SELECTOR (3) of druk op de toets
CD (1). Leg een cd in de cd-speler (4).
Start de md-speler met de knop
SELECTOR (3). Leg een md in de md-
speler (2).

n nummer wisselen
k op om naar het volgende nummer te
n of op om naar het vorige nummer te
n. Het display geeft het nummer aan dat
dt afgespeeld. Als uw stuurwiel is uitgerust
t een toetsenset, kunt u gebruik maken van
bijbehorende toetsen.

Versneld spoelen
Druk op of en hou deze toets ingedrukt
om een bepaald gedeelte binnen een nummer
of op de cd/md op te zoeken. Zolang u de toets
ingedrukt houdt, zoekt de speler verder. Als uw
stuurwiel is uitgerustmeteen toetsenset, kunt u
gebruik maken van de bijbehorende toetsen.

Willekeurige afspeelvolgorde,
RANDOM
Met de functie RANDOM kunt u de nummers
op een cd/md in een willekeurige volgorde
laten afspelen.
– Kies voor RANDOM in het menu en druk

op ENTER.
– De tekst RND staat op het display, zolang

de functie actief is.
– Kies voor RANDOM OFF of druk op de

toets EXIT om de functie te beëindigen.
N.B. Maak geen gebruik van cd’s met een
opgeplakt etiket. Door warmteontwikkeling in
de cd-speler kan het etiket losraken en
schade aan de cd-speler veroorzaken.

Speel uitsluitend cd’s met
een diameter van 12 cm af!
Probeer nooit kleinere cd’s
af te spelen! Als de kwaliteit
van de cd niet voldoet aan de
vereisten zoals beschreven
in de norm EN60908 of als

de opname op ondermaatse apparatuur heeft
plaatsgevonden, kan het zijn dat het geluid te
wensen over laat of zelfs helemaal uitblijft.
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Als er aanvullende informatie op de md
staat, verschijnt deze vervolgens op het
display.
Om de functie weer uit te schakelen moet u
DISCTEXT selecteren en op ENTER
drukken.
uitwerpen
u op de uitwerptoets (1) drukt, valt de
rgave van de md stil en wordt de md uitge-

rpen.

uitwerpen
u op de uitwerptoets (2) drukt, valt de
rgave van de cd stil en wordt de cd uitge-

rpen.

veiligheidsredenen hebt u 12 seconden
tijd om de uitgeworpen cd uit te nemen. Als
cd na afloop van deze periode nog in de cd-
ler zit, wordt de cd weer ingenomen. Druk
de toets CD (3) om de cd-speler weer te
iveren.
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illekeurige afspeelvolgorde,
ANDOM
et de functie RANDOM kunt u de nummers
p een cd/md in een willekeurige volgorde
ten afspelen.

Kies voor RANDOM in het menu en druk
op ENTER.
Kies voor SINGLE DISC of ALL DISCS
om de nummers op één van de cd’s of op
alle cd’s in de cd-wisselaar in een wille-
keurige volgorde te laten afspelen.
De tekst RND of RND ALL staat op het
display, zolang de functie actief is.
Druk op de toets EXIT om de functie te
beëindigen.

ruk op om het volgende willekeurig
ekozen nummer af te spelen.

.B. U kunt alleen een volgend, willekeurig
ummer op dezelfde cd kiezen.

isctekst
p sommige schijven staat informatie over het

lbum en de nummers. Deze informatie
erschijnt in tekstvorm op het display, als u de
nctie DISCTEXT hebt geactiveerd.

Druk op de toets MENU.
Kies voor DISCTEXT in het menu en druk
op ENTER.
Als er aanvullende informatie op de cd
staat, verschijnt deze vervolgens op het
display.
-wisselaar (extra)

-wisselaar inschakelen
cd-wisselaar biedt plaats aan maximaal zes
s.

Selecteer de cd-stand met de knop
SELECTOR (2) of druk op de toets CD (1).
Kies een lege sleuf met de voorkeurto-
etsen 1–6 (3). Op het display staat
aangegeven welke sleuf leeg is.
Breng een cd in de cd-wisselaar aan.
cht totdat de tekst INSERT DISC
chijnt, voordat u een nieuwe cd aanbrengt.

uf kiezen
iest de sleuf waarin de af te spelen cd ligt
t de voorkeurtoetsen 1–6 (3). Op het
play verschijnt het nummer van de

geselecteerde cd en het gekozen nummer op
deze cd.

Van nummer wisselen
Druk op om naar het volgende nummer te
gaan of op om naar het vorige nummer te
gaan. Het display geeft het nummer aan dat
wordt afgespeeld. Als uw stuurwiel is uitgerust
met een toetsenset, kunt u gebruik maken van
de bijbehorende toetsen.

Versneld spoelen
Druk op of en hou deze toets ingedrukt
om een bepaald gedeelte binnen een nummer
of op de cd/md op te zoeken. Zolang u de toets
ingedrukt houdt, zoekt de speler verder. Als uw
stuurwiel is uitgerust met een toetsenset, kunt u
gebruik maken van de bijbehorende toetsen.

Scannen, SCAN
De functie SCAN kunt u gebruiken om van
ieder nummer de eerste tien seconden weer te
geven.

– Druk op de toets MENU.
– Kies voor SCAN en druk op ENTER.
– Druk op de toets EXIT/CLEAR, wanneer u

een nummer hebt gevonden dat u wilt
beluisteren.

De functie scannen werkt alleen voor de
geselecteerde cd.
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Om de functie weer uit te schakelen moet u
DISCTEXT selecteren en op ENTER
drukken.

e cd’s uitwerpen, EJECT ALL
nneer u de uitwerptoets EJECT (1) lang
ukt, activeert u de functie EJECT ALL. Alle

s in het magazijn van de cd-wisselaar
den dan één voor één uitgeworpen. De
t EJECTING ALL verschijnt op het display.

functie is alleen te activeren wanneer de
o stilstaat en wordt onderbroken, als de auto
int te rijden.

veiligheidsredenen hebt u 12 seconden de
om de uitgeworpen cd uit te nemen. Als de
na afloop van deze periode nog in de
selaar zit, wordt de uitwerpfunctie
ebroken.

. Maak geen gebruik van cd’s met een
eplakt etiket. Door warmteontwikkeling in

cd-speler kan het etiket losraken en schade
de cd-speler veroorzaken.
el uitsluitend cd’s met een diameter van

cm af. Probeer nooit kleinere cd’s af te
len. Als de kwaliteit van de cd niet voldoet
de vereisten zoals beschreven in de norm
60908 of als de opname op ondermaatse
aratuur heeft plaatsgevonden, kan het zijn
het geluid te wensen over laat of zelfs
maal uitblijft.

Cd uitwerpen
Als u op de uitwerptoets (1) drukt, valt de
weergave van de cd stil en wordt de cd uitge-
worpen.

Om veiligheidsredenen hebt u 12 seconden
de tijd om de uitgeworpen cd uit te nemen.
Als de cd na afloop van deze periode nog in
de cd-speler zit, wordt de cd weer
ingenomen.

1
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.

6.

6.

6.
6.
6.

5.2. Dolby cd/md
5.2.1. Pro Logic II2

5.2.2. 3 Channel
5.2.3. Off

5.3. SUBWOOFER1 ON2/OFF (extra)
5.4. EQUALIZER Fr (extra)
5.5. EQUALIZER Rr (extra)
5.6. RESET ALL
DX

. RANDOM3

1.1. Off4

1.2. Single Disc
1.3. All Discs
. SCAN3

. NEWS3 ON/OFF2

. TP3 ON/OFF2

. DISC TEXT3 ON/OFF2

. AUDIO SETTINGS
6.1. Dolby AM/FM

6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel

6.1.3. Off2

6.2. Dolby cd/md
6.2.1. Pro Logic II2

6.2.2. 3 Channel

6.2.3. OFF SUBWOOFER3 ON2/
OFF (extra)

1
2

3. Te programmeren met MY KEY
4. Default (standaardwaarde)
nu-instellingen en menuselectie, audio

ofd-/submenu’s
DIO

AUTOSTORE1

1. AST Mode
2. AST Search

1.2.1. AUTOSTORING
SCAN1 ON/OFF2

NEWS1 ON/ OFF2

TP1 ON/OFF2

RADIOTEXT1 ON/OFF2

RADIO SETTINGS
1. PTY

6.1.1. SELECT PTY

6.1.2. SEARCH PTY1

6.1.3. SHOW PTY ON/OFF2

2. TP
6.2.1. TP STATION SET

CURRENT/RESET STN

6.2.2. TP SEARCH ON/OFF2

3. NEWS STATION
6.3.1. SET CURRENT/RESET STN

4. AF1 ON2/OFF
5. REGIONAL1 ON/OFF2

6. EON
6.6.1. OFF
6.6.2. LOCAL

6.6.3. DISTANT2

6.7. RESET All
7. AUDIO SETTINGS (bepaalde

modellen)
7.1. Dolby AM/FM

7.1.1. Pro Logic II
7.1.2. 3CH

7.1.3. OFF2

7.2. Dolby cd/md
7.2.1. Pro Logic II2

7.2.2. 3CH
7.2.3. OFF

7.3. SUBWOOFER1 ON2/OFF (extra)
7.4. EQUALIZER Fr ( bepaalde

modellen )
7.5. EQUALIZER Rr (bepaalde

modellen)
7.6. RESET ALL

CD

1. RANDOM1

2. SCAN1

3. NEWS1 ON/OFF2

4. TP1 ON/OFF2

5. AUDIO SETTINGS
5.1. Dolby AM/FM

5.1.1. Pro Logic II
5.1.2. 3 Channel

5.1.3. Off2

C

1

2

3

4

5
6

. Te programmeren met MY KEY

. Default (standaardwaarde)
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.

6.
6.

6.

6.
6.2.4. EQUALIZER Fr (bepaalde
modellen)

3. EQUALIZER Rr (bepaalde
modellen)

4. RESET All

RANDOM1

SCAN1

NEWS1

TP1

DISC TEXT1 ON/OFF2

AUDIO SETTINGS

1. SURROUND1

6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel
6.1.3. Off2

2. SUBWOOFER1 ON2/OFF (extra)
3. EQUALIZER Fr (bepaalde

modellen)
4. EQUALIZER Rr (bepaalde

modellen)
5. RESET All

Persoonlijke voorkeurtoets,
MY KEY
Onder de persoonlijke voorkeurtoets
MY KEY (1) kunt u uw favoriete menufunctie
opslaan, zoals SCAN, AUTOSTORE of TP.

– Blader de functies door met de keuzeto-
etsen voor menu-opties.

– Kies de functie die u wilt opslaan door de
toets MY KEY meer dan twee seconden
lang ingedrukt te houden.

– Wanneer de tekst MY KEY STORED op
het display verschijnt, is de functie
opgeslagen.

– Activeer de functie vervolgens door de
toets MY KEY kortstondig in te drukken.

– Om een nieuwe functie onder de toets op
te slaan moet u de bovenstaande
punten (1–4) herhalen.

1
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U b
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5. H

De
te k
derdelen van het telefoon-
teem
oetsenblok op stuurwiel

t de toetsenset op het stuurwiel kunt u de
este functies van uw telefoonsysteem
elen.

nneer het telefoonsysteem in de actieve
nd staat, kunt u de toetsenset op het
urwiel alleen gebruiken voor de telefoon-
cties. In de actieve stand staan er altijd
foongegevens op het display.

icrofoon

microfoon voor handsfree bellen is in de
fondconsole geïntegreerd.

edieningspaneel

t behulp van de toetsen op het
ieningspaneel kunt u alle functies van het
foonsysteembehalvehetgespreksvolume
elen. Op het display verschijnen menu’s,
ichten, telefoonnummers e.d.

IM-kaart

reng de SIM-kaart aan de voorkant van het
ieningspaneel in.

andset

handset kunt u gebruiken om ongestoord
unnen praten.

6. Antenne

De antenne is tegen de voorruit aangebracht,
achter de achteruitkijkspiegel.

Algemene voorschriften
• Verkeersveiligheid staat voorop! Als u als

bestuurder gebruik wilt maken van de
handset, moet u de auto eerst op een
veilige plaats parkeren.

• Schakel het systeem uit tijdens het
tanken.

• Schakel het systeem uit in gebieden waar
met explosieven wordt gewerkt.

• Laat reparatie van de telefoon aan erkend
servicepersoneel over.

Noodoproepen
Ook zonder een SIM-kaart is het mogelijk het
alarmnummer te bellen. Uw auto moet zich
echter wel binnen het dekkingsgebied van
een GSM-provider bevinden.

– Activeer het telefoonsysteem.
– Kies het alarmnummer van het land waarin

u zich bevindt (112 binnen de EU).
– Druk op de toets ENTER op het

bedieningspaneel of het stuurwiel.

Luidsprekers
Het telefoonsysteem maakt gebruik van de
luidspreker in het bestuurdersportier of van
de middenluidspreker (voor zover aanwezig)
van het audiosysteem.
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3.
4.
lefoonfuncties

Display
ENTER – gesprekken beantwoorden,
menuselecties verrichten of telefoon
activeren die stand-by staat
Aan/uit/stand-by
EXIT/CLEAR – een gesprek beëin-
digen/weigeren, terugbladeren in
menu’s, een keuze annuleren of
ingevoerde cijfers/tekens wissen

5. SIM-kaarthouder
6. Keuzetoetsen menu-opties
7. Alfanumerieke toetsen voor telefoon en

sneltoets in menu’s
8. Pijl naar links/rechts, vooruit- of achteru-

itbladeren bij de invoer van tekst en/of
nummers

9. Gespreksvolume verhogen/verlagen

21 543
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nneer het telefoonsysteem stand-by
at, kunt u gesprekken aannemen terwijl
audiosysteem aanstaat en er informatie
de geluidsbronnen van het audiosysteem

het display verschijnt.

van de overige functies van het telefoon-
teem gebruik te maken moet de telefoon
e actieve stand staan.

eltoetsen in menu’s
nneer u met de menutoets naar het
nusysteem bent gesprongen, kunt u
ruik maken van de numerieke toetsen in

ats van de pijltoetsen en de toets ENTER
naar het gewenste submenu op het
fdniveau te springen. Iedere menu-optie
ets Aan/uit/stand-by,
efoon
teem activeren:

Druk op de toets PHONE (1) om het
telefoonsysteem in te schakelen.
teem uitschakelen:

Hou de toets PHONE ingedrukt om het
telefoonsysteem uit te schakelen.
het systeem als volgt stand-by:

Druk korte tijd op de toets PHONE of
druk op de toets EXIT/CLEAR om het
telefoonsysteem stand-by te zetten.
Druk korte tijd op de toets PHONE om
het systeem opnieuw te activeren.
nneer de telefoon actief is of stand-by
at, staat er een hoorn op het display.

N.B. Bij het audiosysteem Performance
(standaarduitvoering) kunt u tijdens een
telefoongesprek geen radioprogramma, cd,
md of verkeersbulletin beluisteren.

Als u het contact uitschakelt terwijl het
telefoonsysteem actief is, zal het telefoon-
systeem eveneens actief zijn wanneer u het
contact opnieuw inschakelt. Wanneer u het
telefoonsysteem hebt uitgeschakeld, kunt u
geen gesprekken aannemen.

Volumeverlaging tijdens
gesprekken
Als de telefoon gaat terwijl u naar de radio
luistert, wordt het volume verlaagd zodra u
het gesprek aanneemt. Na afloop van het
gesprek speelt de radio op het oude volume
verder. U kunt het radiovolume ook tijdens
het gesprek bijregelen, waarna de radio na
afloop van het gesprek op het nieuwe volume
verder speelt. U kunt het geluid van het audio-
systeem ook helemaal uitzetten tijdens een
telefoongesprek (zie het menu 5.5.3 op
pagina 213).

De functie geldt alleen voor het geïnte-
greerde telefoonsysteem van Volvo.
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Duw de houder weer naar binnen toe.
eem bij problemen met de SIM-kaart
ontact op met uw netwerkprovider.

ellen en gesprekken
annemen
ellen:

Kies het nummer en druk op ENTER op
de toetsenset op het stuurwiel of op het
bedieningspaneel (of til de handset op).

komend gesprek aa nnemen:

Druk op ENTER of til de handset op. U
kunt ook gebruik maken van de automa-
tische aanneemfunctie “Auto antw.” (zie
menu-optie 4.3).

et geluid van het audiosysteem kan automa-
sch worden uitgeschakeld tijdens een
esprek, zie menu-optie 5.6.3.

esprekken beëindigen
ruk op EXIT/CLEAR op de toetsenset van

et stuurwiel of op het bedieningspaneel of
g de handset op. Het audiosysteem gaat
eer in de voorgaande stand staan.

weigert inkomende gesprekken met een
ruk op de toets EXIT/CLEAR.
lefoonfuncties

ft een bepaald nummer. Het nummer van
geselecteerde menu staat samen met de
m van de menu-optie op het display
ergegeven.

rkeersveiligheid
veiligheidsredenen zijn delen van het

nusysteem voor de telefoon niet toegankelijk
nelheden hoger dan 8 km/h. U kunt de
onnen activiteiten in het menusysteem
ter nog wel beëindigen.

et menu 5.6 kunt u deze snelheidsbe-
nzing opheffen.

SIM-kaart
Het telefoonsysteem is alleen te gebruiken in
combinatie met een geldige SIM-kaart
(Subscriber Identity Module). U hebt deze
kaart van uw provider ontvangen.

Breng altijd de SIM-kaart aan, als u gebruik
wilt maken van het telefoonsysteem.

– Schakel het telefoonsysteem uit.
– Duw de SIM-kaarthouder naar buiten toe

door de houder korte tijd in te drukken.
– Leg de kaart dusdanig in de houder dat

de kant met het metaal omlaagwijst.
– Zorg dat de afgeschuinde hoek van de

SIM-kaart overeenkomt met die van de
houder.

–
N
c

B
a
B

–

In

–

H
ti
g

G
D
h
le
w

U
d



ONR

Infotainment

Ha
Als
geb
han
te d

–

–

–

Druk op de voorkeurtoets waaronder u het
nummer wilt opslaan. Druk op ENTER om
uw keuze te bevestigen.
Zoek de naam of het telefoonnummer van
uw keuze op in het telefoonboek. Druk op
ENTER om een keuze te maken.
orkeurtoets gebruiken
u de gewenste voorkeurtoets ca. twee

conden ingedrukt om te bellen of druk eerst
rt op de cijfertoets en daarna op de toets
TER.

B. Na inschakeling van de telefoon moet u
kele seconden wachten, voordat u gebruik
nt maken van de functie verkort kiezen. Om
rkort te kunnen kiezen moet Menu 3.3.1
activeerd zijn.

jdens een lopend gesprek een
eede gesprek aannemen

s u tijdens een lopend gesprek twee korte
luidssignalen hoort, komt er een tweede
sprek binnen. U kunt deze functie in- of
schakelen in dit menu.

kunt het tweede gesprek vervolgens wel of
t aannemen. Als u het gesprek niet wilt
nnemen, moet u op EXIT/CLEAR drukken
niets doen.

s u het gesprek echter wel wilt aannemen,
et u op ENTER drukken. U parkeert het
ende gesprek dan tijdelijk. Als u op EXIT/
EAR drukt, worden beide gesprekken
ëindigd.
ndset
u privégesprekken wilt voeren, kunt u
ruik maken van de handset. Neem de
dset op door korte tijd op de bovenkant (A)
rukken.

Voer het gewenste nummer in met de
toetsenset op het bedieningspaneel en
neem de handset op om te bellen. U regelt
het volume met de draaiknop op de zijkant
van de handset.
U kunt het gesprek beëindigen door de
handset terug in de houder te leggen.
Doe het volgende als u tijdens een lopend
gesprek wilt overgaan op het gebruik van
de handsfree zonder daarvoor het gesprek
te beëindigen: druk op op het
stuurwiel (of maak gebruik van de

menutoetsen op het bedieningspaneel) en
kies voor Handsfree. Druk op ENTER en
leg de handset neer. Als u de handset al
hebt opgenomen wanneer de telefoon
gaat, wordt het geluid via het handsfree-
systeem doorgegeven. Druk op de toets
MENU, ga naar Handset en druk op
ENTER om het geluid in de handset weer
te geven.

Laatst gekozen nummers
Het telefoonsysteem slaat automatisch de tien
laatst gekozen telefoonnummers/namen op.

– Druk op ENTER van de toetsenset op het
stuurwiel of op het bedieningspaneel.

– Blader met de pijltoetsen vooruit of
achteruit door de laatst gekozen nummers.
De nummers verschijnen op het display.

– Druk op ENTER.

Verkort kiezen
Telefoonnummers onder een
voorkeurtoets opslaan
De nummers die zijn opgeslagen in het
telefoonboek van het systeem kunt u koppelen
aan een bepaalde voorkeurtoets (1–9). U doet
dat als volgt:

– Selecteer Telefoonboek in het menu en
druk op ENTER.

– Blader verder naar Verk. kiezen
(menu 3.3.) en druk op ENTER.

–

–
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volg
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espreksvolume
erhoog of verlaag het gespreksvolume door
jdens het gesprek op de toetsen + of – (1)
an de toetsenset op het stuurwiel te
rukken.

anneer de telefoon in de actieve stand
taat, kunt u met de toetsenset op het
tuurwiel alleen de telefoonfuncties regelen.

ls u de toetsen wilt gebruiken om instel-
gen in het audiosysteem te verrichten,
oet u eerst de telefoon stand-by zetten (zie
agina 213).

R
R
P
H
H
H

T

1

lefoonfuncties

ncties tijdens lopende
sprekken
ens een lopend gesprek kunt u de
ende functies activeren (blader met de
oetsen en druk op ENTER om een keuze
aken):

nneer u tijdens een lopend gesprek een
ede gesprek hebt geparkeerd, kunt u de
ende functies activeren (blader met de
oetsen en druk op ENTER om een keuze
aken):

G
V
ti
v
d

W
s
s

A
lin
m
p

uggespraak/
uggespraak uit

Ruggespraakstand

arkeren/
ervatten

Om het lopende wel
of niet te parkeren

andset/
andsfree

Om de handset of de
handsfree te
gebruiken

elefoonboek Telefoonboek bekijken

Ruggespraak/
Ruggespraak uit

Ruggespraakstand

Handset/
Handsfree

Om de handset of de
handsfree te
gebruiken

Telefoonboek Telefoonboek bekijken
Samenvoegen Om twee gesprekken

tegelijk te voeren
(conferentie)

Wisselen Om te wisselen
tussen de twee
gesprekken
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ummers uit het geheugen
llen
Druk op de pijl omlaag (1) van de MENU-
toetsen of op op het stuurwiel om het
telefoonboek te doorzoeken.
Kies uit de volgende mogelijkheden:
Druk op ENTER en blader met de pijlto-
etsen naar de naam van uw keuze.
Druk op de toets die overeenkomt met de
eerste letter van de bijbehorende naam
(of voer de complete naam in) en druk op
ENTER.
Druk op ENTER om het geselecteerde
nummer te bellen.

1

lefoonboek
efoonnummers en namen kunt u in het
eugen van de telefoon zelf opslaan of in
geheugen op de SIM-kaart.

nneer u een gesprek aanneemt afkomstig
één van de nummers die in het
foonboek liggen opgeslagen, wordt de
ehorende naam op het display weerge-
en.

unt maximaal 255 namen in het geheugen
de telefoon opslaan.

lefoonnummers met namen
slaan
Druk op de toets MENU, kies voor
Telefoonboek en druk op ENTER.
Blader verder naar Toevoegen en druk op
ENTER.
Voer een naam in en druk op ENTER.
Voer een nummer in en druk op ENTER.
Geef aan in welk geheugen u het nummer
en de naam wilt opslaan en druk
vervolgens op ENTER.

men (of berichten) invoeren
k op de toets met het teken van uw keuze:
k eenmaal op de toets om het eerste teken
de toets in te voeren, tweemaal om het
ede teken in te voeren enz. Druk op de 1 om
spatie in te voegen.

Tekstinvoer afbreken:
– U kunt alle ingevoerde tekens wissen door

lang op de toets EXIT/CLEAR te drukken.
– Keer terug naar het menu door nogmaals

lang op de toets EXIT/CLEAR te drukken.

N
be
–

–
•

•

–

spatie 1 - ? ! , . : " ' ( )

a b c 2 ä å à á â æ ç

d e f 3 è é ë ê

g h i 4 ì í î ï

j k l 5

m n o 6 ñ ö ò ó Ø

p q r s 7 ß

t u v 8 ü ù ú û

w x y z 9

om tweemaal achtereen
hetzelfde teken van een toets in
te voeren moet u na de eerste
maal op * drukken of enkele
seconden wachten.
+ 0 @ * # & $ £ / %

om te wisselen tussen hoofd-
letters en kleine letters
om het laatst ingevoerde teken te
wissen. Wanneer u de toets lang
ingedrukt houdt, kunt u het
nummer of de tekst in zijn geheel
wissen.
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lefoonfuncties

bbele SIM-kaart
l providers bieden dubbele SIM-kaarten
: één voor de autotelefoon en één voor
andere telefoon. Als u over een dubbele
-kaart beschikt, kunt u hetzelfde nummer
r twee verschillende telefoons gebruiken.
m contact op met uw provider over de

gelijkheden en het gebruik van een
bele SIM-kaart.

Specificaties

IMEI-nummer
Om de telefoon te blokkeren moet u het IMEI-
nummer van de telefoon aan uw provider
doorgeven. Dit nummer is een serienummer
bestaande uit 15 cijfers dat in de telefoon
geprogrammeerd is. Toets *#06# op uw
telefoon in om het nummer op het display te
zien. Noteer het nummer en bewaar het op
een veilige plaats.

Vermogen 2 W
SIM-kaart klein, 3 V
Geheugenposities 2551

1. 255 geheugenposities in het geheugen
van de telefoon. Het aantal geheugen-
posities op de SIM-kaart verschilt
afhankelijk van het abonnement.

SMS
(Short Message
Service)

Ja

Data/Fax Nee
Dualband Ja (900/

1800)
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5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska

5.3. SIM-beveiligd
5.3.1. Aan
5.3.2. Uit
5.3.3. Automatisch

5.4. Wijzig codes
5.4.1. PIN-code
5.4.2. Telefooncode

5.5. Geluiden
5.5.1. Belvolume
5.5.2. Belsignaal
5.5.3. Radio Mute
5.5.4. Boodsch.sign.

5.6. Verkeersv.
5.7. Fabrieksinst.
nu-instellingen en menuselectie, telefoon

proepreg., CALL
1. Gem. oproep
2. Ontvangen oproepen
3. Uitgaande opr.
4. Wis lijst

1.4.1. Alle oproepen
1.4.2. Gemiste oproepen
1.4.3. Ontv. oproepen
1.4.4. Uitgaande opr.

5. Duur oproep
1.5.1. Laatste oproepen
1.5.2. Tel oproepen
1.5.3. Totale tijd
1.5.4. Reset timer
Meldingen

1. Lezen
2. Nieuw bericht invoeren
3. Inst. boodsch.

2.3.1. SMSC-nummer
2.3.2. Geldigheid
2.3.3. Soort boodsch.
Telefoonboek

1. Toevoegen
2. Zoeken
3. Alles kopiëren

3.3.1. SIM naar tel
3.3.2. Tel naar SIM

4. Verk. kiezen
3.4.1. Actief

3.4.2. Nummer kiezen
3.5. SIM-geheugen wissen
3.6. Telefoon wissen
3.7. Geheugenstatus

4. Bel-opties.
4.1. Nummer mee
4.2. Oproep wacht
4.3. Auto antw.
4.4. Automatisch herkiezen
4.5. Doorschakelen

4.5.1. Alle oproepen
4.5.2. Bij bezet
4.5.3. Onbeantwoord
4.5.4. Onbereikbaar
4.5.5. Fax-oproepen
4.5.6. Data-oproepen
4.5.7. Alles annul.

5. Inst. tel.
5.1. Netwerk

5.1.1. Automatisch
5.1.2. Handmatig

5.2. Taal
5.2.1. Dansk
5.2.2. Deutsch
5.2.3. English UK
5.2.4. English US
5.2.5. Español
5.2.6. Français CAN
5.2.7. Français FR
5.2.8. Italiano
5.2.9. Nederlands
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Telefoonboek
. Toevoegen

dit menu hebt u de mogelijkheid om namen
telefoonnummers op te slaan in het

efoonboek. Zie het hoofdstuk over het
efoonboek voor meer informatie.
. Zoeken
. Alles kopiëren

lefoonnummers en namen op de SIM-kaart
piëren naar het geheugen van de telefoon.
.1. Van het geheugen op de SIM-kaart

naar dat van de telefoon
.2. Van het geheugen van de telefoon

naar dat op de SIM-kaart
. Verkort kiezen
n nummer dat in het telefoonboek ligt
geslagen, kunt u aan een voorkeurtoets met
n bepaald nummer koppelen.
. SIM-geheugen wissen

dit menu kunt u het complete geheugen op
SIM-kaart wissen.
. Telefoon wissen
it menu kunt u het complete geheugen van
telefoon wissen.
. Geheugenstatus

dit menu kunt u zien hoeveel geheugenpo-
es in beslag genomen worden door de
men en telefoonnummers in het geheugen
de SIM-kaart en in dat van de telefoon.
nu-instellingen en menuselectie, telefoon

proepregister
. Gemiste oproepen
it menu verschijnt een lijst met de tien
st gemiste oproepen. U kunt de nummers
len, wissen of toevoegen aan het
foonboek.
. Ontvangen oproepen
it menu verschijnt een lijst met de tien
st ontvangen oproepen. U kunt de
mers bellen, wissen of toevoegen aan het

foonboek.
. Uitgaande gesprekken
it menu verschijnt een lijst met de tien
st gekozen nummers. U kunt de nummers
len, wissen of toevoegen aan het
foonboek.
. Wis lijst
t behulp van deze functie kunt u de lijsten
er de menu’s 1.1, 1.2 en 1.3 wissen zoals
onder beschreven.
.1. Alle
.2. Gemist
.3. Ontvangen
.4. Uitgaande
. Duur oproep
it menu hebt u de mogelijkheid om de duur
al uw oproepen of alleen de laatste te zien.

unt ook het aantal oproepen bekijken en de
er resetten.
.1. Laatste oproepen

1.5.2. Tel oproepen
1.5.3. Totale tijd
1.5.4. Reset timer
Om de timer te kunnen resetten moet u over
de telefooncode beschikken (zie Menu 5.5).

2. Meldingen
2.1. Lezen
In dit menu kunt u de ingekomen
boodschappen lezen. U kunt de gelezen
boodschappen (of gedeelten ervan)
vervolgens wissen, doorsturen, wijzigen of
opslaan.
2.2. Nieuw bericht invoeren
Met de toetsenset kunt u boodschappen
invoeren. U kunt de boodschappen vervolgens
opslaan of versturen.
2.3. Instellingen boodschappen
In dit menu kunt u het nummer van de mailbox
(SMSC-nummer) aangeven waarnaar u uw
boodschappen wilt doorschakelen. U kunt
tevens aangeven hoe uw boodschap de
geadresseerde moet bereiken en hoelang
deze in de mailbox moet blijven liggen.
2.3.1. SMSC-nummer
2.3.2. Geldigheid
2.3.3. Soort boodschap
Neem contact op met uw provider voor infor-
matie over deze instellingen en het SMSC-
nummer. U hoeft deze instellingen normaal
gesproken niet te wijzigen.
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.4. Wijzig codes
dit menu kunt u uw PIN-code of uw
lefooncode wijzigen.
.4.1. PIN-code
.4.2. Telefooncode (gebruik 1234,

voordat u overgaat op uw eigen
code). U gebruikt de telefooncode
om de timer op nul te kunnen stellen.

.B. Noteer de code en bewaar deze op een
eilige plaats.

.5. Geluiden

.5.1. Belvolume: In dit menu kunt u het
volume van het belsignaal bij een
binnenkomend gesprek instellen.

.5.2. Belsignaal: In dit menu kunt u kiezen
uit verschillende soorten belsig-
nalen.

.5.3. Radio Mute: On/off

.5.4. Aanp. Snelh.: Geef aan of het
volume wel of niet afhankelijk moet
zijn van de rijsnelheid.

.5.5. Boodschapsignaal

.6. Verkeersveiligheid
dit menu kunt u aangeven of u de snelheids-

egrenzing die geldt voor het menusysteem
el of niet wilt uitschakelen, zodat u het
omplete menusysteem ook tijdens het rijden
unt gebruiken.
.7. Fabrieksinstellingen
unctie om de fabrieksinstellingen te
erstellen.
el-opties
. Nummer mee
ef aan of uw eigen nummer wel of niet op
display van de ontvanger moet

schijnen. Neem contact op met uw provider
r een permanent geheim nummer.
. Oproep wacht
ef aan of u wel of geen signaal wilt
vangen, wanneer er tijdens een lopend
prek een tweede oproep wacht.
. Auto antw.
ef aan of u inkomende gesprekken automa-
h wilt beantwoorden.
. Automatisch herkiezen
ef aan of u een eerder gekozen nummer na
bezettoon automatisch wilt laten

kiezen.
. Doorschakelen
it menu kunt u aangegeven welke soorten
oepen moeten worden doorgeschakeld
r het gespecificeerde telefoonnummer en
neer.

.1. Alle oproepen (de instelling geldt
alleen tijdens het lopende gesprek).

.2. Bij bezet

.3. Onbeantwoord

.4. Onbereikbaar

.5. Fax-oproepen

.6. Data-oproepen

.7. Alles annul.

5. Telefooninstellingen
5.1. Netwerk
Geef aan of u automatisch of handmatig
netwerken wilt selecteren. De geselecteerde
provider verschijnt tijdens het inschakelen van
het telefoonsysteem op het display.
5.1.1. AUTO
5.1.2. Handmatig
5.2. Taal
In dit menu kunt u aangeven in welke taal u de
berichten op het display wilt zien.
5.2.1. Dansk
5.2.2. Deutsch
5.2.3. English UK
5.2.4. English US
5.2.5. Español
5.2.6. Français CAN
5.2.7. Français FR
5.2.8. Italiano
5.2.9. Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-beveiligd
In dit menu kunt u aangeven of de invoer van
de PIN-code actief of inactief moet zijn of
automatisch moet verlopen.
5.3.1. Aan
5.3.2. Uit
5.3.3. Automatisch
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Ty

anneer u contact opneemt met uw Volvo-
aler of vervangende onderdelen of acces-
ires wilt bestellen, kan het handig zijn als u
typeaanduiding,hetchassisnummer enhet

otornummer bij de hand hebt.

Chassisnummer (VIN)
In de motorruimte geslagen, onder
de voorruit.
Type-aanduiding, chassisnummer,
maximaal toelaatbaar gewicht,
kleurcodes voor de lak en de bekleding
en typegoedkeuringsnummer.
Op het plaatje op het binnenspatbord
achter het linker koplamphuis.
Type-aanduiding van de motor,
onderdeel- en serienummer
Aan de rechterzijde van het motorblok.
Type-aanduiding en serienummer van de
versnellingsbak
a: Automatische versnellingsbak GM:
aan de achterzijde
b: Automatische versnellingsbak AW:
aan de bovenzijde
c: Handgeschakelde versnellingsbak:
aan de bovenzijde
d: Automatische versnellingsbak:
aan de bovenzijde
Motoroliesticker1

Op de sticker staan de oliekwaliteit, -
viscositeit en de aan te houden
hoeveelheid.

1

pe-aanduidingen

W
de
so
de
m

1.

2.

3.

4.

5.

. Bepaalde motortypes.
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Tot

geremde aanhanger:
x. aanhangergewicht 750 kg

Geremde aanhanger:

Max.
aanhangergewicht

Max.
kogeldruk

–1200 kg 50 kg
250 kg 90 kg

WAARSCHUWING!
Afhankelijk van de belading van de auto
en het zwaartepunt van de lading treden
er wijzigingen in de rijeigenschappen op.
ten en gewichten

ten
gte: 480 cm

edte: 190 cm

ogte : 178

elbasis: 286 cm

oorbreedte, vooras: 163 cm

oorbreedte, achteras: 162 cm

wichten
het rijklaar gewicht is het gewicht van de
tuurder, dat van de brandstoftank die
r 90% gevuld is en dat van de resterende
n/vloeistoffen e.d. inbegrepen. Het
icht van de passagiers en de gemon-

rde accessoires zoals een trekhaak (en de
eldruk daarvan bij gebruik van een
hanger (zie tabel)), lastdragers, skibox
. zijn van invloed op de laadcapaciteit en
niet inbegrepen bij het rijklaar gewicht.
laatbare belasting (zonder bestuurder) =
aalgewicht – Rijklaar gewicht.

Zie de positie van de sticker op pagina 224.

1. Max. totaalgewicht
2. Max. treingewicht (auto + aanhanger)
3. Max. voorasdruk
4. Max. achterasdruk
Max. belasting: Zie typegoedkeuring.

Max. dakbelasting: 100 kg

On
Ma

0
2
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B
E
A

torspecificaties

e-aanduiding, onderdeel- en serienummer
de motor vindt u op de motor, zie
ina 224.

Specificatie Motoraanduiding

2.5T
B5254T2

T6
B6294T

V8 AWD
B8444S

D5 AW
D5244

ermogen (kW bij omw/s)
pk bij omw/min)

154/83 200/85 232/98 120/67
210/5000 272/5100 315/5850 163/4000

otorkoppel (Nm bij omw/s)
kpm bij omw/min)

320/25–75 380/30–83 440/65 340/29–5
32,6/1500–
4500

38,8/1800–
5000

44,9/3900 34,7/1750
3000

antal cilinders 5 6 8 5
ilinderboring (mm) 83 83 94 81
laglengte (mm) 93,2 90 79,5 93,2

ilinderinhoud (dm3 of liter) 2,521 2,922 4,414 2,401

ompressieverhouding 9,0:1 8,5:1 10,4:1 18,0:1
ougies:
lektrodeafstand (mm) 0,7 0,7 1,1 -
anhaalmoment (Nm) 30 30 30 -
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liekwaliteit: Viscositeit2

2 SAE 0W —30

V

1
2

eveelheden

torolie
er een motoroliesticker (zie pagina 224 voor
positie ervan) op de motorkap zit, gelden de
veelheid en kwaliteit die in deze tabel staan
gegeven.

toroliesticker

de motoroliesticker staan:

de oliekwaliteit
de viscositeit

Motortype
Bij te vullen

hoeveelheid tussen
MIN – MAX

Hoeveelheid1

in liter
Aanbevolen o

.5T B5254T2 0–1,2 liter 5,5 ACEA A5/B5

8 AWD B8444S 0–1,2 liter 6,7 ACEA A5/B5

. Inclusief hoeveelheid in filter.

. Ook als u een oliesoort met een andere viscositeit kiest, blijft de gestelde kwaliteitseis van kracht.
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oliekwaliteit: Viscositeit2

2 SAE 5W-30

T

D SAE 0W-30

1
2

eveelheden

de oliekwaliteit, viscositeitsindex en
veelheid aan te kunnen houden die in
e tabel vermeld staan, moet u eerst
troleren of er geen motoroliesticker (zie
ina 224 voor de positie ervan) op de

torkap zit.

reme rijomstandigheden
ntroleer het oliepeil vaker bij het rijden
er extreme omstandigheden zoals bij
n in bergachtig gebied waarbij u vaak op

motor moet afremmen of bij het rijden op
e snelheden over snelwegen. In
gelijke omstandigheden kunnen de
temperatuur en het olieverbruik abnormaal
nemen.
zinemotoren: Gebruik voor extrame rijom-

ndigheden en synthetische motorolie die
motor extra bescherming biedt.

vo adviseert de oliën van Castrol®.

Motortype
Bij te vullen

hoeveelheid tussen
MIN – MAX

Hoeveelheid1

in liter
Aanbevolen

.5T B5254T2 0–1,2 liter 5,8 ACEA A1/B1

6 B6294T 0–1,5 liter 6,6

5 AWD D5244T 0–2,0 liter 6,5 ACEA A3/B3/B4

. Inclusief hoeveelheid in filter.

. Ook als u een oliesoort met een andere viscositeit kiest, blijft de gestelde kwaliteitseis van kracht.

Belangrijk!
Gebruik altijd olie van de aanbevolen
kwaliteit en de juiste viscositeit.
Giet geen toevoegingen (dopes) bij de
olie, omdat ze de motor kunnen bescha-
digen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
erkende Volvo-werkplaats voor service,
als er een andere oliesoort werd gebruikt.
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Technische gegevens

Ov
sm

Aanbevolen kwaliteit:

V snellingsbakolie: MTF 97309

snellingsbakolie: JWS 3309
nsmissie-olie Dexron III G
snellingsbakolie: JWS 3309

K elvloeistof met corrosiewerende dope
gelengd met water (zie verpakking).
rmostaat opent bij: benzinemotoren,

ºC, dieselmotoren 82ºC.

A e: PAG
udemiddel R134a (HFC134a)

R T 4+
S urbekrachtigingsvloeistof: WSS M2C204-

f een soortgelijk product met dezelfde
cificaties.

S vorst wordt u geadviseerd een door Volvo
bevolen antivries aangelengd met water te

bruiken.

B
O olie gebruiken en geen verschillende
m s voor service, als er een andere oliesoort
w

erige vloeistoffen en
eermiddelen

Vloeistof Motortype/aantal delen Hoeveelheid

ersnellingsbakolie Handgeschakelde zesversnellingsbak
(M66)

2,0 liter Ver

Automatische versnellingsbak (AW55-51) 7,2 liter Ver
Automatische versnellingsbak (GM4T65) 12,7 liter Tra
Automatische versnellingsbak (TF-80SC) 7,0 liter Ver

oelvloeistof Benzinemotor 2.5T 9,0 liter Ko
aan
The
90

Benzinemotor T6 10,5 liter
Benzinemotor V8 10,2 liter
Dieselmotor D5 12,5 liter

irconditioning 1000 g Oli
Komet A/C achterin 1300 g

emvloeistof 0,6 liter DO
tuurbekrachtiging Systeem: 1,0 liter Stu

A o
spe

waarvan reservoir 0,2 liter

proeiervloeistof 6,5 liter Bij
aan
ge

elangrijk!
m schade aan de versnellingsbak te voorkomen moet u de aanbevolen kwaliteit versnellingsbak
erken met elkaar vermengen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende Volvo-werkplaat
erd gebruikt.



OPM

Technische gegevens

Br

Ve

Br
va
De
geb
rijc
voe
geb
iksc
het
rijst
kun
bru
oct
sto
lag

m

Uitstoot van
kooldioxide

(CO2) in g/km

Tankinhoud
in liter

2 266(269)1 80

280(282)1

T 304 80
V 317(322)1 80

D 216 68
239

1.

Benzine: Norm NEN-EN 228

Diesel: Norm NEN-EN 590
andstof

rbruik, uitstoot

andstofverbruik en uitstoot
n kooldioxide
officiële brandstofverbruikscijfers zijn
aseerd op een gestandaardiseerde

yclus conform EU-richtlijn 80/1268 voor
rtuigen met verbrandingsmotoren. Het
ruik van extra accessoires kan de verbru-
ijfers beïnvloeden, omdat de accessoires
gewicht van de auto verhogen. Ook de
ijl en andere niet-technische factoren
nen van invloed zijn op het brandstofver-
ik. Bij gebruik van brandstof met een
aangetal van 91 (RON), neemt het brand-
fverbruik toe terwijl het motorvermogen
er wordt.

Benzine
De meeste motoren lopen op benzine met
een octaangetal van 91, 95 en 98 RON.

• 91 RON mag u niet gebruiken in
4-cilindermotoren.

• 95 (RON) is te gebruiken in de normale
rijomstandigheden.

• 98 (RON) wordt geadviseerd voor een
maximaal rendement tegen een minimaal
brandstofverbruik.

Voor ritten bij temperaturen hoger dan
+38 ºC wordt u geadviseerd een brand-
stofsoort met een zo hoog mogelijk
octaangetal te gebruiken. Dit om optimale
prestaties en een zo laag mogelijk brandstof-
verbruik te verkrijgen.

Motor Versnellingsbak
Verbruik

liter/100 k

.5T B5254T2 Handgeschakelde zesversnellingsbak (M66) 11,1(11,2)1

Automatische versnellingsbak (AW55-51) 11,7(11,8)1

6 B6294T Automatische versnellingsbak (GM4T65) 12,7
8 AWD B8444S Automatische versnellingsbak (TF-80SC) 13,3(13,5)1

5 AWD D5244T Handgeschakelde zesversnellingsbak (M66) 8,2
Automatische versnellingsbak (AW55-51) 9,0

Betreft model met 7 zitplaatsen.
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talysator
katalysator heeft tot taak de uitlaatgassen
einigen. De katalysator is dicht bij de
tor in het uitlaatsysteem gemonteerd om
l op temperatuur te komen.
katalysator bestaat uit een monoliet
ramiek of metaal) met kanalen. De wanden
de kanalen zijn bekleed met platina/

dium/palladium. Deze edelmetalen
ben een katalytische werking, d.w.z. ze

snellen een chemische reactie zonder dat
aar zelf actief aan deelnemen.

LambdasondeTM

(zuurstofsensor)
De lambdasonde maakt deel uit van het
regelsysteem dat tot taak heeft de uitstoot te
beperken en de energie-inhoud van de
brandstof beter te benutten.

Een zuurstofsensor registreert het zuurstof-
gehalte van de uitlaatgassen die de motor
verlaten. De meetwaarde van de uitlaatgasa-
nalyse wordt doorgegeven aan het elektro-
nische systeem dat continu de injectoren
afregelt. Het lucht-brandstofmengsel dat de
motor krijgt, wordt continu bijgesteld. De
regeling schept de ideale omstandigheden
voor een effectieve verbranding van de
schadelijke stoffen (koolwaterstoffen,
koolmonoxide en stikstofoxiden) in de
driewegkatalysator.
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M

St
ektrisch systeem

emene informatie
voltssysteem met wisselstroomdynamo en
nningsregelaar. Enkelpolig systeem
rbij het chassis en het motorblok als

eiders worden gebruikt. De minpool is
bonden met het chassis.

er bij het vervangen van de accu op, dat de
we accu dezelfde koudestartcapaciteit en

ervecapaciteit als de originele accu heeft
sticker op de accu).

cu

Prestaties Motor

2.5T T6 V8 AWD D5 AWD
panning 12 V 12 V 12 V 12 V
oudestartcapaciteit (CCA) 600 A1 600 A1 600 A1 800 A

eservecapaciteit (RC) 120 min. 120 min. 120 min. 170 min.

. Op een auto met standverwarming zit een accu van 800 A.

namo

Prestaties Motor

2.5T T6 V8 AWD D5 AWD
ax. stroomsterkte (A) 140 160 180 140

artmotor

Prestaties Motor

2.5T T6 V8 AWD D5 AWD
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oeilampen

ermogen (kW) 1,4 1,7 2,0 2,2

artmotor

Prestaties Motor

Verlichting Vermogen W Lampvoet

. Groot licht/dimlicht 55 H7

. Bi-Xenon-systeem 35 D2R

. Mistlampen voor 55 H1

. Stadslichten voor, parkeerlichten voor, zijmarke-
ingslichten voor, kentekenplaatverlichting, instapver-
chting achter

5 W 2,1x9,5d

. Richtingaanwijzers voor, mistachterlicht 21 BAY9s

. Zijrichtingaanwijzers 5 W 2,1x9,5d

. Remlichten, achteruitrijlichten 21 BAY15d

. Richtingaanwijzers achter 21 BA 15s

. Achterlichten 4 BAZ15s
0. Make-upspiegel 1,2 SV5,5
1. Instapverlichting voor, bagageruimteverlichting 5 SV8,5
erlichting dashboardkastje 3 BA9
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A
A/C
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
ABS
Acc
Ach
Ach
Ach
Ach
Ada
Afst
Afst
Airb
Airb
Airc
Alar
Alar
Alar
Alar
Aud
Aud
Aut
AUT
Aut
Aut
Aut
bev

’s uitwerpen ...................................................... 207
/md ...................................................................... 204
/md, scannen .................................................... 204
/md, van nummer wisselen ............................ 204
-wisselaar .......................................................... 206
ndensatie ........................................................... 163
ntactsleutel ........................................................ 105
ntrole- en waarschuwingslampjes ...........38, 39
ntrolelampjes .......................................................39
uise control ...........................................................52

gteller .....................................................................38
shboardkastje ...............................................78, 96
monteren, wielen .............................................. 145

mlicht ............................................................. 47, 174
sctekst ................................................................. 204
splay ........................................................................42
de hoek (BLIS) ................................................. 133
orwaaddiepte .................................................... 102
TC .........................................................41, 44, 114
namo ................................................................... 232

C .............................................................................66
C, luchtverdeling .................................................68

ektrisch bediende zijruiten ..................................55
ektrisch kinderslot ................................................98
ektrisch systeem ................................................ 232
ektrisch verwarmde voorstoelen .......................65
ektrische aansluiting ............................................53
...................................................................... 64, 65
hanger ............................................................... 120
hangergewicht ................................................ 225
rijdingssensoren ................................................23
staande moeders ..............................................13
steker/Elektrische aansluiting .........................45

.............................................................................40
u ............................................119, 161, 169, 232
terbank, hoofdsteunen .....................................83
terbank, ruggedeelte omklappen ...................82
terlamphuis ...................................................... 176
teruitkijkspiegel en buitenspiegels ................57
ptief systeem ................................................... 108
andsbediening .........................................92, 190
emfunctie, automatische .............................. 202
ag, passagierszijde ...........................................15
ags en opblaasgordijn, inspectie ..................28
onditioning achter in passagiersruimte ........44
m ........................................................................ 200
mdiode .............................................................. 100
mlichten ...............................................................50
msensoren ..........................................................45
io, bedieningspanelen ................................... 187
io, menu-instellingen en menuselectie ...... 208

o wassen ........................................................... 154
O, ECC ...............................................................67

omatische vergrendeling ..................................95
omatische versnellingsbak ............................ 108
omatische versnellingsbak,
eiligingssystemen ........................................... 108

B
Bagagenet ................................................................. 86
Bagagerolhoes ......................................................... 88
Bagageruimte .........................................................179
Banden, maataanduiding .....................................138
Banden, rijeigenschappen ...................................138
Banden, slijtage-indicatoren ................................139
Banden, snelheidsindices ....................................138
Bandenreparatie, provisorisch ............................147
Bandenspanning, aanbevolen .............................141
Batterijtje vervangen, afstandsbediening ........... 94
Bedieningspaneel in het bestuurdersportier ..... 10
Bekleding reinigen .................................................154
Benzinekwaliteit .....................................................230
Bereik tot lege brandstoftank ................................ 51
Bergen ......................................................................117
Beslagen ruiten ........................................................ 62
Beveiliging tegen overbelasting ........................... 60
Blaasmonden ............................................................ 63
BLIS .................................................................. 45, 133
Boordcomputer ........................................................ 51
Brandstofmeter ........................................................ 38
Brandstofsysteem ..................................................163
Brandstofverbruik ..................................................230
Brandstofverbruik, actueel ..................................... 51
Buitenspiegels, elektrisch verwarmde ................ 50
Buitenspiegels, inklapbare ..................................... 44
Buitentemperatuurmeter ........................................ 38

C
Cd
Cd
Cd
Cd
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Co
Co
Co
Co
Cr

D
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Di
Di
Di
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Do
DS
Dy

E
EC
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El
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Elek
Elek
Elek
EO
Equ
Extr

F
“Fo
Fun
Fun

G
Geï
Gel
Gem
Ges
Gev
Gew
Glo
Glo
Gor
Gor
Gro

H
Han
Han
Her
Her
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elvloeistof ........................................................... 165
oldioxide ............................................................. 230
plampen .................................................................46
plamphoogteverstelling .....................................46
plamphuis ........................................................... 173
plampsproeiers ....................................................48
ppelingsolie ....................................................... 166
ppelingsvloeistof .............................................. 166
ude start ............................................................. 108
udemiddel .............................................................62

ding in de bagageruimte ....................................85
getonenluidspreker ........................................... 194
k, kleurcode ........................................................ 156
mbdasonde ........................................................ 231
mpjes ......................................................................39
htbundel ............................................................. 130
htsignaal ................................................................47
ck-up .................................................................... 108
pende gesprekken, functies ........................... 216
chtverdeling, A/C .................................................65

ake-upspiegel ..................................................... 179
aten ....................................................................... 225
elding, display ........................................................42
enusysteem ......................................................... 188
ilieubeleid ................................................................. 3
istachterlicht ................................................. 46, 178
istlampen ...................................................... 46, 175
otorkap ................................................................. 162
otorolie ........................................................164, 227
trische achterruitverwarming .................. 50, 65
trische buitenspiegelverwarming .......... 50, 65
tronische startblokkering .................................92

N .......................................................................... 203
alizer .................................................................. 195
a verwarming ......................................................70

llow-Me-Home”-verlichting ...............................47
cties afstandsbediening ...................................93
cties audiosysteem ........................................ 192

ntegreerd kinderzitje .........................................33
uidsregeling ..................................................... 193

iddeld brandstofverbruik ................................51
prekken, volume ............................................. 216
arendriehoek ................................................... 143
icht ................................................................... 225

eilamp kentekenplaatverlichting .................. 178
eilampen ........................................................... 172
delspanners ........................................................14
delwaarschuwing ..............................................13
ot licht .................................................38, 47, 174

dmatige schakelstanden, keuzehendel ..... 110
dset ................................................................... 215
stellen, lakschade ........................................... 156
stellen, roestwering ........................................ 157
fdtelefoonaansluiting ..................................... 189

I
IMEI-nummer ...........................................................218
In de was zetten en poetsen ...............................155
Informatiedisplay ...................................................... 42
Infotainment .............................................................186
Instapverlichting .....................................................178
Instellen, nieuws .....................................................198
Instrumentenoverzicht, auto met linkse
besturing .......................................................................6
Instrumentenoverzicht, auto met rechtse
besturing .......................................................................8
Instrumentenpaneel ................................................. 38
Instrumentenverlichting .......................................... 46
Interieur ...................................................................... 71
Interieurverlichting ................................................... 75
Interior Air Quality System, ECC .......................... 66
Intervalstand .............................................................. 48
ISOFIX-bevestigingssysteem ................................ 33

K
Katalysator ...............................................................231
Keuzehendelblokkering ........................................109
Kickdown .................................................................108
Kilometerteller ........................................................... 38
Kinderen in de auto, plaats .................................... 31
Kinderslot ............................................................44, 98
Kinderzitje, monteren .............................................. 35
Kinderzitjes en airbags ........................................... 29
Kleurcode, lak .........................................................156
Klimaatregeling ......................................................... 62
Klokje .......................................................................... 38
Knalgas ....................................................................170
Knipperlichten .........................................................175

Ko
Ko
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Mot
Mot
Mot
MY

N
“N.B
Nie

O
Olie
Olie
Olie
Ont
Opb
Opb
Ope
Ope
Ove

P
PAC
Par
Par
Par
Par
PI z
Poe
Pro
PTY

eutel ..................................................................92, 93
eermiddelen ..................................................... 229
elheidsmeter .........................................................38
roeiervloeistof ................................................... 165
S, schakelaar .......................................................19
S-systeem ............................................................17

abiliteitssysteem ................................................ 114
adslichten ..................................................... 46, 174
and-by .................................................................. 213
and-bystand ........................................................ 213
andverwarming, accu en brandstof .................70
andverwarming, parkeren ...................................69
artblokkering ................................................ 92, 105
arten met hulpaccu ........................................... 119
artmotor ............................................................... 232
C .......................................................................... 114
oel, elektrisch bediende .....................................73
oel, zithouding .......................................................72
uurbekrachtigingsvloeistof .............................. 167
uurslot .................................................................. 105
uurwielafstelling ....................................................54
bwoofer .............................................................. 194
rround ................................................................. 194

nken ..................................................................... 104
nkinhoud ............................................................. 230
nkvulklep ............................................................. 104
lefoon, aan/uit-toets ......................................... 213
lefoon, sneltoetsen ........................................... 213
lefoonboek ......................................................... 217
lefoonfuncties .................................................... 212
lefoongesprek, volume verlagen .................... 213
lefoonsysteem ................................................... 210
oroliesticker ........................................... 224, 227
orruimte ............................................................ 162
orspecificaties ................................................. 226
KEY ................................................................... 209

.”-teksten .............................................................. 2
uwe auto’s en gladde wegen ....................... 102

druk ......................................................................40
filter ................................................................... 164
kwaliteit ............................................................ 227
grendelen ............................................................95
ergmogelijkheden in passagiersruimte .......77
laasgordijn .........................................................23
nen, achterklep .................................................54
nen, motorkap ...................................................53
rbelasting, accu .............................................. 103

OS .......................................................................18
keerhulp ................................................................45
keerlichten ........................................................ 174
keerrem .................................................................53
keren .................................................................. 115
oeken ................................................................. 198
tsen en in de was zetten ............................... 155
grammatypes, volumeregeling ..................... 193
, programmatype ............................................ 200

R
Radiotekst ...............................................................199
RDS ..........................................................................198
Recirculatie ............................................................... 64
Regensensor ............................................................. 48
Regionale radioprogramma’s, REG ...................202
Relais- en zekeringenkastje .................................181
Remolie ....................................................................166
Remsysteem ............................................................. 40
Remvloeistof ...........................................................166
Reservewiel .............................................................144
Reservewiel “Temporary Spare” ........................139
Resetten, RDS .......................................................203
Richtingaanwijzers ......................................... 38, 175
Rijklaar gewicht ......................................................225
RME ..........................................................................163
Ruitensproeier en wisser, achterklep .................. 49
Ruitensproeiers ........................................................ 48
Ruitenwissers ........................................................... 48

S
Safelock-functie ................................................45, 96
Scannen, SCAN .....................................................198
Schakelaars op middenconsole ........................... 44
Schakelstanden, zesversnellingsbak .................107
Schoonmaken, auto wassen ...............................154
Schuifdak ................................................................... 59
Serviceprogramma ................................................160
SIM-kaart .................................................................214
SIM-kaart, dubbele ................................................218
SIPS-airbags ............................................................. 20
Sleepoog .................................................................118
Slepen ......................................................................117

Sl
Sm
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Tem
Teru
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Toe
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U
Uitla
Uits

V
Veil
Veil
Veil
Veil
Veil
Ven
Ven
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Visc

ekeringen .............................................................. 180
enders opslaan ...........................................196, 197
enders zoeken ..................................................... 196
ijknipperlichten .................................................... 175
ijmarkerlichtingslichten ...................................... 174
ijrichtingaanwijzer ............................................... 175
oeken, PTY ........................................................... 201
onnescherm ............................................................60
uinig rijden ............................................................ 102
peratuurmeter ....................................................38
gverende stand .................................................47

er ............................................................................64
renteller ................................................................38
tsenblok op stuurwiel .................................... 188
algewicht ......................................................... 225
tieregeling ....................................................... 114
haak .................................................................. 122

e-aanduidingen ................................................ 224

atgasreinigingssysteem ..................................40
toot .................................................................... 230

igheid ....................................................................11
igheidsgordel schoonmaken ........................ 155
igheidsgordels ....................................................12
igheidsrek ............................................................87
igheidsuitrusting voor kinderen ......................29
tilator ....................................................................65
tilator, ECC .........................................................68
grendelen .............................................................95
groten, bagageruimte ........................................84
keersinformatie, TP ......................................... 199
kort kiezen ......................................................... 215
lichting ............................................................... 172
lichtingspaneel ....................................................46
schuifbare stoel ..................................................82
sneld spoelen ................................................... 204
stralers ..................................................................45
zorging ............................................................... 153
ositeit ................................................................ 227

Vlekken .....................................................................154
Vloeistoffen .............................................................229
Vloermatten ............................................................... 78
Voertuiggegevens ..................................................160
Vogelpoep ...............................................................154
Volumeregeling ......................................................192
Volvo Car Corporation en het milieu ......................3
Voorstoel, rugleuning omklappen ........................ 72
Voorstoelen, elektrisch verwarmde ...................... 50
“Voorzichtig”-teksten ..................................................2

W
Waarschuwingslampjes ......................................... 39
Waarschuwingsteksten .............................................2
Whiplash-letsel ......................................................... 24
WHIPS-systeem ...................................................... 24
Wielen en banden .................................................137
Wielen, draairichting .............................................142
Wielen, monteren ..................................................146
Willekeurige afspeelvolgorde,
RANDOM ......................................................204, 206
Winterbanden .........................................................139
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