
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin 
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.

Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät tässä 
oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).

VOLVO V70 & XC70

Quick Guide
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AvAin & kAuko-ohjAin

Lukitsee ovet ja takaluukun sekä akti-
voi hälyttimen1.

Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja 
poistaa hälyttimen1 käytöstä.

Avaa takaluukun lukituksen.

valot sytytetään. Ulkopeilien valot, 
sisävalot, jalkatilavalot, numerokilven 
valot, suuntavilkut (palavat tasaisesti) ja 
seisontavalot kytketään päälle.

"Paniikki"-painike. Pitäkää hätätilan-
teessa painiketta painettuna n. 3 sekun-
tia hälytyksen laukaisemiseksi.

käynnistys

moottorin sAmmuttAminen jA kAuko-ohjAimen PoistAminen

Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon. Painakaa kauko-ohjainta kevyesti. Kauko-
ohjain kiinnittyy paikalleen.

Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta. Painakaa stArt/stoP-painiketta moottorin 
käynnistämiseksi2.

2 Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäynti voi olla hetken tavallista korkeampi.

Pysäköikää auto ja painakaa stArt/stoP-
painiketta moottorin sammuttamiseksi.

Painakaa kauko-ohjainta. Kauko-ohjain 
työntyy ulos. Automaattivaihteiston pitää olla 
asennossa P. 

1 Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä lukituk-
sen avaamisesta.
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PersonAL CAr CommuniCAtor, PCC* jA AvAimeton käyttÖ

1  vihreä valo: auto on lukittu.

2  keltainen valo: auton lukitus on avattu.

3  vilkkuva vaihtuva punainen valo: autos-
sa voi olla joku. 

4  Punainen valo: hälytin on aktivoitu. 
 tiedot haetaan autosta sen ollessa kanta-

man sisäpuolella. Painakaa painiketta ja 
odottakaa 5 sekuntia. Jos painiketta pai-
netaan auton ollessa kantaman ulkopuo-
lella, PCC näyttää muistitoiminnon avulla, 
onko auto lukittu vai lukitsematta.

käynnistäminen AvAimettomALLA käytÖLLä

Nouskaa autoon PCC:n ollessa esim. taskus-
sanne. Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.

Painakaa stArt/stoP-painiketta moottorin 
käynnistämiseksi1.

1 Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäynti voi olla hetken tavallista korkeampi.

moottorin sAmmuttAminen

Pysäköikää auto ja painakaa START/STOP-pai-
niketta moottorin sammuttamiseksi.

 tärkeää
Avaimettomassa käytössä PCC:n tarvitsee 
vain olla autossa. Pitäkää PCC esim. taskus-
sanne koko ajan.
Auton lukitus avautuu automaattisesti, kun 
avaatte oven.
Kun olette pysäköinyt auton, sulkekaa ovi ja 
painakaa oven ulkopuolella olevaa painiketta 
auton lukitsemiseksi.

nAhAnhoito BLis – BLind sPot informAtion 
system*

Nahkaverhoilut on puhdistettava säännölli-
sesti, jotta nahan ominaisuudet ja ulkonäkö 
säilyvät. Käsitelkää nahkaverhoilut Volvon 
nahanhoitotuotteilla yhdestä neljään kertaan 
vuodessa. Nahanhoitotuotteita voitte ostaa 
Volvo-jälleenmyyjältänne.

Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuol-
leessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi 
olla esim. valon heijastuminen märältä tien-
pinnalta, auton oma varjo tai matalalla oleva 
aurinko. Jos järjestelmässä on suoranainen 
vika, näytössä on teksti BLis-järjestelmä 
vaatii huollon.
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äänentoistoLAitteisto

3  äänen säätäminen 
Painakaa painiketta valitaksenne vaihto-
ehdot BASSO, DISKANTTI, FADER, BA-
LANSSI, Dolby Pro Logic II* tai Alibasso*. 
säätäkää kääntämällä painiketta.

1 AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni on parhaim-
millaan, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).

1  PoWer/voLume 
Painakaa kytkeäksenne PääLLe/Pois 
kääntäkää äänenvoimakkuuden sää-
tämiseksi 
Radion, TP:n, handsfreen* ja RTI:n äänen-
voimakkuudet tallennetaan yksilöllisesti 
seuraavaan käyttöön asti.

2  Valitkaa Am, fm1, fm2, Cd tai mode. 
Käyttäkää MODE-painiketta AUX-ääniläh-
teen1 aktivoimiseksi ja AUX-äänilähteen 
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Cd
4  vaihtakaa Cd-levyn raitaa nuolella 

vasemmalle/oikealle tai kääntämällä sää-
dintä (3). 
valitkaa Cd-levy* nuolella ylös/alas.

6  Cd-levyn poistaminen 
Painakaa poistaaksenne CD-levyn lait-
teesta. 
Pitäkää painiketta painettuna poistaak-
senne kaikki CD-levyt CD-vaihtajasta*.

7  Cd-vaihtaja*. Valitkaa CD-levy 1–6.

rAdio
3  valitkaa asema kääntämällä

4  hakekaa asemia nuolella vasemmalle/
oikealle. Tallentakaa jopa 20 asemaa paina-
malla pitkään painiketta 0–9 FM1-alueella 
ja painiketta 0–9 FM2-alueella. Aseman 
tallentuminen vahvistetaan näytössä.

5  10 voimakkaimman aseman automaatti-
nen tallennus 
Painakaa Auto n. 2 sekuntia. Automaat-
tinen tallennus näytetään näytössä haun 
ajan. 
valitkaa sitten 0–9 radioasemien soittami-
seksi tallennuksen jälkeen.

sähkÖkäyttÖinen tAkALuukku*

Avaaminen
 Painakaa painiketta valojen säätimissä 

tai kauko-ohjauspainikkeessa lyhyesti. Taka-
luukku voidaan avata myös vetämällä kerran 
sen kahvasta. 
 
sulkeminen
Painakaa takaluukussa olevaa sulkemispaini-
ketta tai sulkekaa käsin.
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eLektroninen iLmAstointiLAite, eCC*

käsinsäätÖ

tuulettimen nopeus

ilmanjako

huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikku-
noiden nopeaa huurteenpoistoa varten.

ilmanlaatujärjestelmä. POIS/AUT/
uudelleenkierrätys.

ilmastointilaite PÄÄLLÄ/POIS

AutomAAttinen säätÖ
Auto-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki 
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja 
parantaen ilman laatua. 

1  Lämpötila 
valitkaa haluamanne lämpötila kääntämäl-
lä säädintä. Asetettu lämpötila esitetään 
näytössä.

2  Painakaa Auto lämpötilan ja muiden 
toimintojen säätämiseksi automaattisesti.

säiLytysLokerot, 12 v:n Liitäntä jA Aux

 tärkeää
Tavaratilassa olevan 12 V:n liitännän käyttö 
voi tyhjentää akun.

12 V:n liitännät edessä/takana keskikonsolissa 
toimivat jännitetilassa I ja siitä ylöspäin.  
12 V:n liitäntä oikealla puolella tavaratilassa on 
aina aktiivinen.
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Ajotietokone jA väLimAtkAmittAri

 välimatkamittari 
Autossa on kaksi itsenäistä välimatkamitta-
ria, T1 ja T2, jotka ovat aina toiminnassa. 
Painakaa painiketta (6) 2 sekuntia 
nollataksenne näytössä näkyvän välimat-
kamittarin. 
Painakaa nopeasti painiketta (6) vaih-
taaksenne T1:n ja T2:n välillä.

2  Polttoainemittari 
Nuoli osoittaa, kummalla puolella polttoai-
nesäiliön luukku sijaitsee.

3  Polttoainemäärä pieni 
Symboli syttyy, kun bensiiniä on 8 litraa 
(dieseliä 7 l) jäljellä.

4  km tyhjään säiliöön 
Kiertäkää ajotietokoneen säädintä (8) las-
ketun ajomatkan näyttämiseksi.

 tärkeää
"Km tyhjään säiliöön" näyttää lasketun jäljellä 
olevan ajomatkan säiliössä olevalla poltto-
aineella. Laskelma perustuu aikaisempaan 
ajotapaan, mäkisyyteen, liikennetyyppiin jne.

5  kello 
Kääntäkää säädintä (6) myötä- tai vasta-
päivään kellon säätämiseksi.

6  monitoimipainike 
Painakaa välimatkamittarin T1 tai T2 nol-
laamiseksi tai näiden välillä vaihtamiseksi.  
kääntäkää kellon säätämiseksi.

7  reAd 
Painakaa päästäksenne lukemaan ilmoi-
tuksia. Painakaa uudelleen ilmoituksen 
vahvistamiseksi.

8  Ajotietokone 
Kiertäkää säädintä toimintojen valitsemi-
seksi.

9  nollaa kaikki toiminnot

ohjAusPyÖrän säätÖ tAnkkAus

vAroitus! Säätäkää ohjauspyörä ennen 
liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

Avatkaa polttoainesäiliön luukku paina-
malla painiketta.
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vALojen säätimet

näyttö- ja mittaristovalaistus

etusumuvalot

takasumuvalo

Automaattiset ajovalot. Kaukovalo-
vilkku toimii, mutta kaukovalot eivät.

seisontavalot

Lähivalot. Lähivalot sammuvat, kun 
auton virta katkaistaan. Kaukovalot 
voidaan kytkeä päälle vivulla.

valojen korkeudensäätö, lähivalot. 
Automaattinen Bi-Xenon-valoissa*.

kaukovalovilkku. 
Vaihtaminen kauko-/lähivalojen välillä.

  symboli osoittaa, että sadetunnistin on 
PääLLä.

A yksittäinen pyyhkimen pyyhkäisy

B jaksopyyhintä. Kääntäkää sää-
dintä (3) jakson säätämiseksi.

normaali nopeus

suuri nopeus

tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite

F takalasin huuhtelulaite

sAdetunnistin* jA tuuLiLAsinPyyhkimet

sAdetunnistin

1  Painakaa aktivoidaksenne sadetunnisti-
men vivun ollessa asennossa 0.

2  Säätäkää sadetunnistimen herkkyys 
kääntämällä säätöpyörää.

3  takalasinpyyhin jakso-/normaalipyyhintä.

kuLjettAjAn oven säädinPAneeLi

Lukitus/lukituksen avaaminen, 
kaikki ovet.
ulkopeilien kääntäminen sisään* 
tapahtuu painamalla yhtä aikaa 
L ja r.

L  R ulkopeilien säädin

käsikäyttöinen ikkunan ohjaus

Automaattinen ikkunan ohjaus

 
takaikkunoiden ja -ovien lukitse-
minen* (lapsilukot)
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sähkÖkäyttÖinen seisontAjArru, PPB

kytkeminen päälle

Painakaa painiketta.

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

Kytkekää vaihde ja lähtekää liikkeelle. Seisonta-
jarru vapautuu automaattisesti.

1  ristiselän tuki

2  selkänojan kallistuksen säätö

3  istuimen nosto/lasku

4  istuintyynyn etureunan nostaminen/las-
keminen

5  eteenpäin/taaksepäin0 Mittariston/kellon valaistus, ohjauslukko 
avautuu.

i
Sähköinen kattoluukku, sähkötoimiset 
ikkunannostimet, puhallin, ECC, tuulila-
sinpyyhkimet, 12 V:n liitäntä keskikonso-
lissa, RTI.

Kytkin- tai jarrupoljinta ei saa painaa.

kAuko-ohjAin

tila 0

tila i

PCC & AvAimeton käyttÖ

tila i

Äänentoistolaitteisto/sisävalot toimivat jänni-
tetilasta riippumatta.

vapauttaminen
Jännitetila 0 tai korkeampi. 
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.

Vetäkää painikkeesta.

Automaattinen vapauttaminen 
Kytkekää vaihde ja lähtekää liikkeelle. 
(Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa 
kuljettajan turvavyön pitää olla kiinnitettynä).


