V60 Plug-in
hybrid

Quick GUIDE

Web Edition

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin
tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit sekä muut tärkeät ja yksityiskohtaiset tiedot
löytyvät ainoastaan käyttöohjekirjasta – tämä opas sisältää vain pienen
otoksen.
Käyttöohjekirja sisältää lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.

Etäavain, jossa PCC* –
personal car communicator

Moottorin käynnistäminen

PCC*

1 		 Vihreä valo: auto on lukittu.
2 Keltainen valo: auton lukitus on avattu.
3 Punainen valo: hälytys on lauennut.
4 Vilkkuva, vuoroittainen punainen valo: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten. (Kun
esi-ilmastointi on aktivoituna, palaa ylempi
valo.)

Varmistakaa, että latausjohdin on irrotettu
ennen kuin auto käynnistetään.
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se niin pitkälle kuin se menee.
Painakaa jarrupoljin täysin alas1.

Lukitsee ovat ja takaluukun sekä aktivoi
hälyttimenA. (Pitkä painallus sulkee kaikki
ikkunat.)
Lukitsee ovetB ja takaluukun sekä deaktivoi hälyttimen. (Pitkä painallus avaa kaikki
ikkunat.)

Käynnistäkää moottori painamalla painiketta lyhyesti. Auto on käynnissä, kun
mittaristo syttyy.

HUOM.
Käynnistetty moottori osoitetaan siten, että
numerot nopeus- ja kierroslukumittarissa sekä
sivumittarissa syttyvät.

Avaa takaluukun lukituksen – itse luukkua
ei avataC.
Lähestymisvalaistus. Sytyttää tietyt valot.
Pitkä painallus käynnistää esi-ilmastoinnin.
Paniikkitoiminto. Pidetään painettuna
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi. Sulkekaa lukituksen
avauspainikkeella.
Tiedot voidaan saada 100 metrin etäisyydellä.
- Painakaa painiketta ja odottakaa
7 sekuntia.
Henkilökohtaiset peiliasetukset tallennetaan lukitsemisen yhteydessä.
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu,
jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa lukituksen avaamisesta.
C
Sähkötoiminen takaluukku* avataan.
A

B

Moottorin käynnistyksen yhteydessä tehdään
jarrujärjestelmän täydentävä toimintatarkastus, kun
kuljettaja painaa jarrupoljinta siirtääkseen vaihteenvalitsimen pois P-asennosta. Toimintatarkastuksen
yhteydessä on polkimen liike pidempi kuin normaalissa jarrutuksessa. Tarkastuksen aikana voidaan
havaita polkimen nopea, lyhyt vajoaminen.

1

HUOM.
Moottorin käynnistyksessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen
ajomoottori - dieselmoottori pysyy sammutettuna.
On kuitenkin tilanteita, joissa tämän sijaan
käynnistyy dieselmoottori, esim. lämpötilan
ollessa liian matala tai jos hybridiakkua pitää
ladata.

Mittaristo

1 Syttyy polttoainemäärän ollessa pieni. Kun
symboli palaa, tankatkaa mahdollisimman
pian.

2 Polttoainemittari.
3 HybridiakkumittariA. Kun sähkömoottori tuottaa tehoa akkuun, mittarissa näkyy kuplia.

4 Hetkellinen lataustasoA.
5 Tietoja valikoista, kuljettajan tukijärjestelmistä* sekä varoituksista.

6 NopeusmittariA.
7 Aktiivinen ajotila, ks. selostusta "Ajotilat".
8 Symboli syttyy, kun dieselmoottori on käynnissä.

Hybridiopas. Näyttää hetkellisen, kuljettajan pyytämän ajotehon (suuri osoitin) ja
käytettävissä olevan sähkömoottoritehon
(pieni osoitin), ts. rajan, jolloin dieselmoottori
käynnistyy/pysähtyy.
Vaihdeasento.
Kello. Säädetään valikkojärjestelmässä MY

CAR.

A

Näytetään hybriditeeman yhteydessä.

OK, painallus avaa ajotietokoneen valikot,
aktivoi valitun vaihtoehdon sekä kuittaa
ilmoituksen.
Säätöpyörä, kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen vaihtoehdot.
RESET, kumoaa tai peruuttaa yhden askeleen. Pitkä painallus nollaa keskikulutuksen
sekä valitun nopeuden.
Mittaristosta voidaan valita eri teemoja: Hybrid
(kuva yllä), Elegance, Eco tai Performance.
Teeman vaihtaminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitkaa sen jälkeen valikkovaihtoehto Teemat kääntämällä säätöpyörää.
Vahvistakaa painamalla OK-painiketta.

esi-ilmastointi

Moottorin- ja matkustamonlämmitin
Autossa on kaksi eri tyyppistä pysäköintilämmitintä:
•
polttoainekäyttöinen
•
sähkökäyttöinen.
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton moottori
ja matkustamo ennen liikkeellelähtöä siten,
että kuluminen ja energiantarve matkan aikana
vähenee. Kun lämmitätte autonne, pitenee
myös ajomatka.
Esi-ilmastoinnin aktivointi
Toiminto voi sekä lämmittää että viilentää.
Se aktivoituu suorakäynnistyksen kautta
mittaristossa (ajotietokone), etäavaimesta tai
Volvo On Call -matkapuhelinsovelluksesta.
Aktivointikohde valitaan mittariston kautta.
Aktivointi mittariston kautta
1. Paikanaa OK ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.
2. Kääntäkää säätöpyörä kohtaan Esiilmastointi
3. Vahvistakaa painamalla OK.
4. Valitkaa väliltä Suorakäynnistys,
ajastin, Pysäköinti ulos tai Pysäköinti
sisälle. (Voidaan aktivoida vain, jos
autoa ladataan latausjohtimella).

HUOM.
Tilanteessa "Pysäköinti ulos" polttoainekäyttöinen lämmitin tuottaa pakokaasuja, mutta ei
tilanteessa "Pysäköinti sisälle".

informaatio internetistä

Osoitteessa www.volvocars.com on lisätietoja
autoanne.
Myös moniin älypuhelimiin on sovelluksia, ks.
Apple App Store ja Google Play.

Aktivointi etäavaimen kautta
Aktivointi etäavaimen kautta voi tapahtua
sekä tavanomaisen etäavaimen että PPC:n
kautta (vain PCC antaa palautteen valojen
kautta.)
—Painakaa painiketta Turvavalaistus
(lähestymisvalo) noin 2 sekuntia.
Jos latausjohdinta käytetään valittaessa
Suorakäynnistys, esi-ilmastoidaan matkustamoa noin 50 minuuttia.
Viisi lyhyttä välähdystä ja niitä seuraava
kuudes pitkä välähdys vahvistavat, että esiilmastointi on alkanut autossa.

Hybridiakun lataaminen

Latausjohdin yhdistetään 230 V:n pistorasian ja
auton välille. Latausjohtimen kautta ohjausyksikkö sovittaa latausvirran sellaiselle voimakkuudelle (välillä 6 - 16 A, markkina-alueesta
riippuen), ettei 230 V:n pistorasia ylikuormitu.
Mitä suurempi virta, sitä lyhyempi latausaika.
Jotta mittaristosta nähdään, milloin lataus on
valmis, avatkaa kuljettajan ovi, tällöin mittari
syttyy.

Lataus

tärkeää
Selvittäkää, kuinka suuri virta/ampeerimäärä
230 V:n pistorasiasta voidaan ottaa. Tarkastakaa, että pistorasian virransyöttökyky on
riittävä sähköauton lataamiseen.

Latausta voidaan myös ohjata sekä valvoa Volvo
On Call -matkapuhelinsovelluksen kautta.

1.
2.
3.
4.

Yhdistäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
Asettakaa katkaisin (2) asentoon Päällä
(on).
Ilmoittakaa latausvirta ohjausyksikölle
painikkeilla (4) ja (5).
Yhdistäkää latausjohdin autoon.

Latausjohtimen irrottaminen
1.
2.
3.
4.

Avatkaa auton lukitus.
Asettakaa katkaisin (2) asentoon Pois (Off).
Irrottakaa latausjohdin autosta.
Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
LED-valot auton latausliitännässä

1 Palava symboli: Valittu 230 V:n latausvirta.

2 Katkaisin Päällä/Pois (ON/OFF).
3 Palava symboli: Johdin yhdistetty 230 V:n
jännitteeseen.

4 Suurentaa latausvirtaa.
5 Pienentää latausvirtaa.
6 Palava symboli: Johdin yhdistetty autoon.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.

VAROITUS
Ladatkaa autoa vain tunnetusta pistorasiasta.
Vikavirtasuoja latausjohtimen ohjausyksikössä
suojaa autoa, mutta on olemassa ylikuormituksen vaara 230 V:n verkossa.

A
B

Valkoinen jatkuva

Led-valot

Keltainen jatkuva

Odotustila

Vihreä vilkkuva

Lataus alkaaA

Vihreä jatkuva

Lataus valmisB

Sininen

Ajastin kytketty

Punainen

Vika

Lyhyt vilkutusjakso osoittaa vajaasti ladattua akkua, pitkä
vilkutusjakso hyvin ladattua akkua.
Valo sammuu hetken kuluttua.

etuistuimen säätö

etäavain ja sähkökäyttöinen
kuljettajanistuin*
Eri kuljettajat voivat käyttää kaikkia etäavaimia
kuljettajanistuimen asetusten tallentamiseen.
Toiminto pitää aktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR kohdassa Asetukset -> Auton
asetukset -> Auton avainmuisti.
Menetelkää näin:
1. Asettakaa istuin halumaanne asentoon.
2. Lukitkaa auto painamalla lukituspainiketta etäavaimessa, jota Teillä on tapana
käyttää. Tämä tallentaa istuimen asennon
etäavaimen muistiinA.
Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen
avauspainiketta samassa etäavaimessa)
ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajanistuin
asettuu automaattisesti asentoon, joka on
tallennettu etäavaimen muistiin (jos istuinta on
liikuteltu sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
A

1
2
3
4

Ristiselän tuki.

Tämä säätö ei vaikuta asetuksiin, jotka on tallennettu (ks.
kohtaa 4) sähkökäyttöisen istuimen* muistitoiminnolla*. Ks.
lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Selkänojan kallistuksen säätö.
Sähkötoimisen istuimen muistipainikkeet*A.
Sähkötoimisen istuimen asetuksen
tallentaminen*A.

5 Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.

6 Eteenpäin/taaksepäin.
7 Istuimen nosto/lasku.
8 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen eteen.

A

Signaali sekä ilmoitus mittaristossa kuittaavat muistitoiminnon.

Ohjauspyörän säätö

VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeelle
lähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Vapauttakaa lukitus.
Säätäkää.
3.

Lukitkaa ohjauspyörä.

ajotilat

HYBRID
HYBRID-tila on auton esivalittu ajolähtötila. Ohjausjärjestelmä käyttää molempia
moottoreita - erikseen tai yhdessä - ja laskee
optimaalisen käytön suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden suhteen.

1
2
3
4
5

PURE
HYBRID
POWER
SAVE
AWD

Ajon aikana on mahdollista valita eri ajotilat.
Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen,
ympäristökuormituksen sekä polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän tehtyjen
ajovalintojen mukaan.
Ajotiloja ohjaa joukko parametreja. Tietyissä
olosuhteissa ei haluttu ajotila ole käytettävissä. Ks. ilmoitusta auton mittaristossa.
Ajotilan valinta
My Car -järjestelmän kautta voidaan lukea
lisätietoja eri ajotiloista.
1.
MY CAR -> Hybridi-> Ajotilat.
2. Valitkaa sitten PURE, HYBRID, POWER,
AWD tai SAVE ja vahvistakaa painamalla
OK.
PURE
Keskittyy sähkökäyttöön ja pieneen energiankulutukseen. PURE-tila auttaa kuljettajaa
maksimoimaan ajamisen hybridiakulla.
Ajomatka sähköllä riippuu auton kokonaisenergiankulutuksesta. Vähentäminen tehdään
ilmastoinnin ja dynaamisen suorituskyvyn
perusteella.
Tila voidaan valita vain, kun hydridiakulla on
riittävä varaus. Ilmastointi on suljettu tässä
tilassa mutta voidaan käynnistää AC-painikkeella.

HUOM.
PURE voidaan valita vain, kun hybridiakun
energiataso on riittävän korkea.

POWER
Auto asetetaan parhaaseen vaste- ja suorituskykytilaan aktivoimalla dieselmoottori. Auton
käyttäytyminen tulee urheilullisemmaksi ja
se vastaa myös nopeammin kaasunpainallukseen. Aktiivisessa ajossa ensisijaistetaan
myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä
tarkoittaa viivytettyä vaihtamista ylöspäin.
SAVE
Säästää hybridiakun varausta myöhempään
tilanteeseen, jossa sähkökäyttö on edullisempaa, esim. kaupunkiajoon. Valitkaa SAVE-tila
ensisijaisesti silloin, kun hybridiakun varaustaso on korkea. Jos energiataso on matala,
dieselmoottori lataa ensin hybridiakun selviytymään n. 20 km:n ajosta.
AWD
Tila aktivoi nelivedon, mikä parantaa auton
ajorataotetta ja etenemiskykyä. Valmiutta
rajoittaa akun käytettävissä oleva varaus. Tila
on tarkoitettu hitaalle nopeudelle liukkaalla
tienpinnalla.
Geartronic - dieselmoottori aina käynnissä
Kun vipu asetetaan manuaaliseen Geartronic-vaihtamistilaan, dieselmoottori on aina
käynnissä. Geartronicin osalta viittaamme
lisätietoihin auton varsinaisessa käyttöohjekirjassa.

valojen säätimet

Avaimen asennot

Jotta avain voidaan siirtää seuraaviin asentoihin moottorin käynnistymättä: älkää painako
jarrupoljinta.
0 Avatkaa auton lukitus.
IEtäavaimen ollessa kokonaan työnnettynä
virtalukkoon: Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
II Etäavaimen ollessa kokonaan työnnettynä virtalukkoon: Painakaa START/STOP
ENGINE n. 2 sekuntia.
Avaimen asento II kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja sitä on siksi vältettävä!
Katsokaa myös auton varsinaisen käyttöohjekirjan osassa "Avaimen asennot" olevaa
taulukkoa, josta ilmenee, mitä toimintoja/järjestelmiä voidaan käyttää eri avainasennoissa
moottorin ollessa sammutettuna.

A

Kaukovalovilkku

B

Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
saattovalaistus

Palataksenne avaimen asentoon 0 asennosta II
ja I:
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta.

Näyttö- ja mittaristovalaistus
Takasumuvalo, palaa vain kuljettajan
puolella
AutomaattisetA/sammutetut lähivalot.
Kaukovalovilkku toimii, mutta kaukovalot
eivät

Seisontavalot
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori sammutetaan. Kaukovalot voidaan kytkeä
päälle
Avaa polttoainesäiliön täyttöaukon luukun
Valojen manuaalinen korkeudensäätö
(automaattinen, jos autossa on Xenonvalot*)
Takaluukun lukituksen avaus

Huomiovalot, vaihtaminen lähivaloille,
tunneli-ilmaisu*, kaukovalot automaattisella aktivoinnilla*
A

Tietyt markkina-alueet.

sammuttakaa moottori ja
poistakaa avain

Painakaa lyhyesti
painiketta – moottori
sammuu.
Vetäkää etäavain pois
virtalukosta.
Moottori on sammutettu,
kun numerot nopeustai kierroslukumittarissa ja
sivumittarissa ovat sammuneet.

BLIS - Blind Spot Information System*

BLIS voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneuvon kuolleessa kulmassa.
BLIS varoittaa havaitusta ajoneuvosta valolla,
joka on ko. ulkotaustapeilin ovipilarin luona.
Ks. lisätietoja käyttöohjekirjan osasta "BLIS".

KEYLESS* -AVAINJÄRJESTELMÄ

Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.
AUTON LUKITSEMINEN & HÄLYTTIMEN
VIRITTÄMINEN
–– Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan
takaosaa (ks. kuva) tai painakaa kevyesti
pienempää takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta (ks. kuvaa edellä).
AUTON LUKITUKSEN AVAAMINEN &
HÄLYTYKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
–– Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa
ovi tavalliseen tapaan (käsine voi estää
toimintoa toimimasta) tai painakaa kevyesti
suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
–– Painakaa jarrupoljinta ja painakaa lyhyesti
painiketta START/STOP ENGINE.
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
–– Painakaa lyhyesti painiketta START/STOP
ENGINE.

tuulilasinpyyhkimet ja
sadetunnistin*

1 Sadetunnistin päällä/pois, vipu asennossa 0.
2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
3 Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.

A

Yksittäinen pyyhkäisy

0

Pois

B

Viivepyyhintä, ks. myös (2)

C

Normaali pyyhintänopeus

D

Suuri pyyhintänopeus

E

Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite

F

Takalasin pesulaite
Näkyy näytössä sadetunnistimen ollessa
aktiivinen

Säilytystilat, 12 V:n liitäntä & USB*/aux

12V:n liitäntä matkustamossa toimii avaimen
asennossa Itai II. 12 V:n liitäntä* kuormatilassa
on aina aktiivinen.
USB*/AUX-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan kuunnella musiikkia esim.
MP3-soittimesta.

tärkeää
Kun moottori on sammutettu, kuormatilan 12
V:n liitännän käyttö voi tyhjentää käynnistysakun.

auton hoito

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme
auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.
Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa
maalipintaa.

Kuljettajan tukijärjestelmä*

VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta
oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
City Safety™ on kuljettajan apuväline, joka ei
voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta liikenteessä tai poistaa hänen vastuutaan
auton ajamisesta turvalliseen tapaan.

City Safety™ ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & jalankulkijoiden
havaitsemistoiminnolla*
Nämä toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään törmäyksen tilanteissa, joissa edellä
olevassa liikenteessä tapahtuvat muutokset
ja tarkkaamattomuus voisivat johtaa onnettomuuteen.
Toiminto on aktiivinen alle 50 km/h:n nopeuksilla ja se auttaa kuljettajaa valvomalla edessä
olevaa liikennettä tuulilasin yläosaan asennetulla lasertunnistimella.
City Safety™ voi auttaa välttämään törmäyksen, jos nopeusero oman ja edellä ajavan
auton välillä on alle 15 km/h.
Muut kuljettajan tukijärjestelmät
Auto voidaan varustaa useilla järjestelmillä,
jotka auttavat kuljettajaa esim. jarruttamaan
ajoissa, pitämään turvallisen välin muihin
autoihin, huomioimaan oman auton kanssa
samaan suuntaan ajavat autot ns. kuolleessa
kulmassa tai pitämään auton oikeassa kohdassa ajoradalla:
• Mukautuva nopeudensäädin jonoaputoiminnolla*
• Etäisyysvaroitus*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert -järjestelmä*
• Lane Departure Warning*.

EBA – emergency brake assist

Hätäjarrutehostin auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA
aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa nopeasti.
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin laskee hieman
tavallista alemmas.
– Painakaa jarrupoljinta niin pitkään kuin on
tarpeen – jarrutus loppuu kokonaan, jos poljin
vapautetaan.

Jalankulkijoiden havaitsemistoiminto (joka
havaitsee auton edessä olevan jalankulkijan) ei
anna varoitusta eikä puutu jarrutukseen auton
nopeuden ollessa yli 80 km/h, eikä se toimi
pimeässä eikä tunneleissa.
Toiminto ei voi havaita jalankulkijaa, joka:
• on osittain piilossa
• on alle 80 cm pitkä
• käyttää vaatteita, jotka peittävät kehon
ääriviivat.

Katsokaa lisätietoja toiminnoista ja niiden
rajoituksista käyttöohjekirjan luvusta "Kuljettajan tuki".

AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista
ja parantaen ilman laatua.

1 Kääntäkää lämpötilan säätämiseksi yksi-

löllisesti matkustamon vasemman-/oikeanpuoleisessa osassa. Näyttö esittää valitun
lämpötilan.

8 Valitkaa valitun lämpötilan ja muiden toi-

mintojen automaattinen säätö painamalla
painiketta.

MANUAALINEN SÄÄTÖ

2 Vasemman/oikean istuimen sähkölämmitys.
3 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa

kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoille suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.– Päällä/
Pois.

4 Kääntäkää muuttaaksenne puhaltimen nopeutta.

5 Ilmanjako.
6 Sähkölämmitteinen takalasi ja ulkotaustapeilit
– Päällä/Pois.

7 Ilmankierrätys.
9 AC – Ilmastointilaite päälle/pois. Jäähdyttää
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
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ELEKTRONINEN ilmastointilaite – ECC

