
quick guide
VOLVO S80

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Vol-
vostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot ovat auton
Käyttöohjekirjassa.
Varoitustekstit ja muut tärkeät tiedot kerrotaan vain normaalissa
Käyttöohjekirjassa - ei tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat
ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
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PYSÄYTTÄMINEN & KAUKO-OHJAIMEN POISTAMINEN

Painakaa kytkintä tai jarrua.

Lukitsee ovet/tavaratilan luukun ja aktivoi hälyttimen.

Avaa ovien/tavaratilan luukun lukituksen ja poistaa hälyt-
timen aktivoinnin.

Avaa tavaratilan luukun lukituksen.

Sytyttää taustapeilien valot/lähestymisvalot ja sisävalot,
jalkatilavalot, numerokilven valot, mittaristovalot ja
seisontavalot.

"Paniikkipainike". Painakaa 3 sekuntia hätätilanteissa.

KÄYNNISTYS

Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoa vastaa-
vaan aukkoon.

Pysäköikää auto ja painakaa Käynnistys-/Py-
säytyspainiketta moottorin sammuttamiseksi.
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Kun moottori kylmäkäynnistetään, joutokäynti on hetken hieman korkeampi.

Painakaa kauko-ohjainta kevyesti. Kauko-
ohjain työntyy ulos. Automaattivaihteiston pi-
tää olla asennossa P.
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Painakaa vain START/STOP -painiketta moot-
torin käynnistämiseksi.

4

2

Painakaa kauko-ohjainta kevyesti. Kauko-oh-
jain kiinnittyy paikalleen.

AVAIN & KAUKO-OHJAIN

Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos mitään ovea/tavaratilan luukkua ei avata
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta.



AVAIMETON KÄYTTÖ, KÄYNNISTYS

SAMMUTTAMINEN

Nouskaa autoon PCC:n ollessa esim. taskus-
sanne. Painakaa kytkintä tai jarrua.
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Auton valvomiseksi toimintaetäisyydellä paina-
malla painiketta ja odottakaa 5 sekuntia. Painetta-
essa painiketta toimintaetäisyyden ulkopuolella
PCC muistaa onko auto lukittu vai ei.

Vihreä valo: Auto on lukittu.

Keltainen valo: Auto on lukitsematon.

Punainen valo: Hälytys on lauennut.

Vuorotellen vilkkuvat punaiset valot: Autossa voi
olla joku.

VAROITUS! Älkää säätäkö ohjauspyörää ajon
aikana.

Kun moottori kylmäkäynnistetään, joutokäynti on hetken hieman korkeampi.

OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ TANKKAUS

Painakaa polttoainesäiliön luukun avaami-
seksi.

Pysäköikää auto ja painakaa Käynnistys-/Py-
säytyspainiketta moottorin sammuttamiseksi.

Avaimettomassa käytössä PCC:n tarvitsee
vain olla autossa. Pitäkää PCC esim. taskus-
sanne koko ajan. Auton lukitus avautuu auto-
maattisesti, kun avaatte oven.

Kun olette pysäköinyt auton, sulkekaa ovi ja
painakaa oven ulkokahvaa auton lukitsemi-
seksi.

Painakaa START/STOP -painiketta moottorin
käynnistämiseksi.
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PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* JA AVAIMETON KÄYTTÖ

HUOM



VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS Painakaa
kytkeäksenne PÄÄLLE/POIS. Kääntäkää
äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Ra-
dion, TP:n, handsfreen* ja RTI:n äänenvoi-
makkuus tallennetaan yksilöllisesti
seuraavaan käyttöön asti.
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RADIO

Valitkaa asema kääntämällä3

Vetäkää vapautuskahvoja erikseen vasem-
man ja/tai oikean selkänojan kääntämiseksi.

Varmistakaa, että niskatuet takana on pysty-
asennossa. Kääntäkää niskatuet.

AUDIO

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN
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Äänen säätäminen. Säätäkää BASSO, DIS-
KANTTI, FADER (tasaus eteen/taakse), BA-
LANSSI (tasaus vasen/oikea), Dolby Pro
Logic II* ja SUB-WOOFER* painiketta paina-
malla. Asettakaa painiketta kääntämällä.

3

CD

Vaihtakaa CD-levyn raitaa nuolella vasem-
malle tai oikealle.
Valitkaa CD* nuolella ylös tai alas.
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Poistaminen. Painakaa pesässä olevan CD-
levyn poistamiseksi. Painakaa ja pitäkää pai-
nettuna kaikkien CD-vaihtajassa* olevien
CD-levyjen poistamiseksi.
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CD-vaihtaja.* Valitkaa CD 1-6.7

Hakekaa asemia nuolella vasemmalle tai
oikealle. Tallentakaa jopa 20 asemaa paina-
malla & pitämällä painettuna painiketta 0-9
FM1-alueella ja painiketta 0-9 FM2-alueella.
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10 voimakkaimman aseman automaatti-
nen tallennus . Painakaa AUTO 2 sekuntia.
Haun aikana näytetään AUTOSTORE. Valit-
kaa 0-9 radioaseman soittamiseksi tallen-
nuksen jälkeen.
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Valitkaa AM , FM1 , FM2 , CD tai MODE.
Käyttäkää MODE-painiketta AUX-ääniläh-
teen aktivoimiseksi ja AUX-äänilähteen ää-
nenvoimakkuuden säätämiseksi.
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AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tila hoitaa kaikki säädöt ja tekee ajamisen
helpoksi ilman laadun ollessa optimaalinen.
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Jänniteliitännätedessä/takanakeskikonsolissa
toimivat jännitetilassa I. Jänniteliitäntä oikealla
puolella tavaratilassa* on aina aktiivinen. Tavaratilassa olevan 12 V:n liitännän käyttö

moottorin ollessa sammuksissa voi tyhjentää
akun.

SÄILYTYSLOKEROT. 12 V:N LIITÄNNÄT & AUX

ELEKTRONINEN LÄMMITYS- JA ILMASTOINTILAITE, ECC*

MANUAALINEN SÄÄTÖ

Puhaltimen nopeus.

Ilmanjako.

Huurteenpoisto huurun poistamiseksi
nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta.

Ilman laatu. POIS/AUT/Uudelleenkierrätys.

Ilmastointilaite PÄÄLLE/POIS.

Säätäkää lämpötilaa kääntämällä. Asetettu
lämpötila näytetään.
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Painakaa painiketta AUTO lämpötilan säätä-
miseksi automaattisesti.
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Välimatkamittari.Matkan mittaamista var-
ten autossa on kaksi itsenäistä välimatka-
mittaria T1 & T2, jotka ovat koko ajan
toiminnassa. Painakaa painiketta (A) 2 se-
kuntia nollataksenne näytettävän matka-
mittarin. Painamalla nopeasti painiketta
(A) vaihdetaan välillä T1/T2.
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Painakaa säädintä

SÄHKÖKÄYTTÖINEN SEISONTAJARRU, PPB (V8, AWD & RHD)

VÄLIMATKAMITTARI JA AJOTIETOKONE
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Valo vilkkuu, kunnes jarru on täysin päällä,
ja palaa sitten jatkuvasti.

Vapauttaminen
Jännitetila 0 tai korkeampi.
Painakaa kytkintä tai jarrua.

Kytkeminen päälle

Painakaa säädintä

Automaattinen vapauttaminen
Kytkekää vaihde ja lähtekää liikkeelle. (Auto-
maattivaihteistolla varustetuissa autoissa pitää
turvavyön lukon olla kytkettynä).

Kun vaihde on valittu ja kaasupoljinta painetaan,
jarru vapautuu lähdettäessä ajamaan.

Polttoainemittari. Polttoainesäiliön täyttö-
luukun sijaintinuoli.
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Polttoainemäärän varoitussymboli. Syttyy
näytössä, kun jäljellä on 8 litraa polttoainetta
(dieselmallit: 7 litraa).
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Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella
Kiertäkää säädintä (7) matkan näyttämiseksi.
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Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella ei
ole polttoainemäärän mittaus, vaan ajo-olo-
suhteisiin perustuva arvio saavutettavissa
olevasta ajomatkasta.

Kello. Kääntäkää säädintä (A) myötä- tai
vastapäivään kellon säätämiseksi.
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READ Painakaa päästäksenne lukemaan il-
moituksia. Painakaa uudelleen ilmoituksen
vahvistamiseksi.
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Ajotietokoneen säädin . Kiertäkää säädintä
toimintojen näyttämiseksi.

7

Näytettävän toiminnon nollaaminen8

Monitoimipainike. Painakaa välimatkamit-
tarin käyttämiseksi. Kääntäkää L/R kellon
säätämiseksi.
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Näyttö- & mittaristovalaistus

Sumuvalot edessä

Sumutakavalo

Automaattiset ajovalot. Kau-
kovalovilkku toimii, mutta ajova-
lot eivät toimi.

Seisontavalot

Ajovalot

Ajovalojen korkeussuuntauk-
sen säätö

Aktiiviset Bi-Xenon -valot noudattavat ohjaus-
pyörän liikkeitä.

Kaukovalovilkku .
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä.

SADETUNNISTIN JA TUULILASINPYYHKIMET

SADETUNNISTIN

Yksittäinen pyyhkimen pyyhkäisy

Jaksopyyhintä. Kääntäkää säädintä (B)
jakson säätämiseksi.
Normaali nopeus

Suuri nopeus

Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite

F

G

Poistakaa aktivointi/Aktivoikaa painamalla
painiketta.

AKTIIVISET BI-XENON -VALOT, ABL*

VALOJEN SÄÄTIMET

Painakaa sadetunnistimen aktivoimiseksi
pyyhkimien vivun ollessa asennossa 0.

A

Kääntäkää herkkyyden säätämiseksi.B

Ilmaisin sadetunnistin PÄÄLLÄ.
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Liikennetiedotusten säätimiin ohjauspyörän
takana on helppo ulottua ajettaessa. RTI saa-
daan myös kauko-ohjaimella.

Painakaa ENTER järjestelmän käynnistämiseksi.

KAUKO-OHJAIN

Kytkintä tai jarrua ei saa painaa.

PCC & AVAIMETON KÄYTTÖ
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0 Mittariston & kellon valot, ohjauslukko
avautuu.

I
Kattoluukku, sähkökäyttöisen ikkunan-
nostimet, puhallin, ECC, pyyhkimet, jänni-
teliitännät ja RTI.
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LIIKENNETIEDOTE, RTI*

KULJETTAJAN OVIPANEELI

Ristiselän tuki

Selkänojan kallistus

Istuintyynyn nosto/lasku

Istuintyynyn etureunan nosto/lasku

Eteen-/taaksepäin
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JÄNNITETILAT ISTUINTEN SÄÄTÄMINEN

Kaikkien ovien lukitseminen/lukituk-
sen avaaminen.
Kääntäkää taustapeilit* sisään pai-
namalla sekä L että R.

Taustapeilien säätimet.

Manuaalinen ikkunan ohjaus.

Automaattinen ikkunan ohjaus.

Lukitsee takaikkunat ja ovet* (Lapsi-
lukko).

L R

2

Audio/sisävalot toimivat ilman jännitetiloja.




