
välkommen tIll dIn nya volvo!

Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre 

om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.

Varningstexter och annan viktig information finns endast i 

instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den 

mest aktuella informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (*).

vOLvO C70

quick guide



autostart (gäller 2.4i, t5 och d5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp. 
Motorn startar automatiskt.

dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan 
motorn startas. 
 

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

kallstart

   obs

För att snabbt uppnå effektiv avgasrening 
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara 
något högre.

nyckel & fjärrkontroll

låser dörrarna, förvaringsfack i dörrar*, 
bagagelucka och skidlucka samt aktive-
rar larmet. Efter 30 sekunder dubbel-
låses dörrarna och går då inte att öppna 
från insidan.

låser upp dörrar, förvaringsfack i 
 dörrar*, bagagelucka , skidlucka och 
rattlås samt avaktiverar larmet1.

låser upp bagageluckan. (Luckan 
öppnas inte.)

tänder belysningen i 30 sekunder2 i 
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och 
på nummerplåten. Blinkers och par-
keringsljus lyser.

“Panik”-knapp, håll knappen intryckt 
i ca 3 sekunder vid en nödsituation för 
att utlösa larmet. Stäng av larmet med 
upplåsningsknappen.

blInkers

A. Kort sekvens, tre blinkningar. 
B. kontinuerlig blinksekvens.

varnIng! Ställ in ratten innan körning påbör-
jas, aldrig under körning.

InställnIng av ratten

1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagage-
lucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se 
instruktionsbok.

Lås för nödöppning av bagageluckan.



ljusreglage

ljushöjdsreglering, automatisk för 
Bi-Xenonljus*

automatiskt halvljus och helljusblink. 
Helljuset kan inte aktiveras.

Parkeringsljus

halvljus, släcks när bilen stängs av. 
Helljuset kan aktiveras.

display- och instrumentbelysning

dimstrålkastare fram*

dimljus bak, en lampa

A helljusblink

B hel-/halvljus växling. Trygghets-
belysning.

tanknIng

Handtvätt är skonsammare mot lacken än 
automattvätt. Lacken är också känsligare 
när den är ny. Därför rekommenderas hand-
tvätt under bilens första månader.

Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, en till 
fyra gånger per år eller vid behov. Läder-
vårdsprodukter finns hos Din Volvoåterför-
säljare. 
 
 
 

bIlvård

Öppna tankluckan, häng upp tanklocket 
under tankning.

blIs – blInd sPot InformatIon 
system*

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

Vid direkt fel på systemet visar displayen 
texten blis serv. erfordras

automattvätt

Ta bort antennen om bilen tvättas i automat. 
Vrid antennen moturs för att ta bort den.
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vIndrutetorkare och regnsensor*

enkelsvep

0 av

Intervalltorkare, vrid (2) för att justera.

normal hastighet

F hög hastighet

G vindrute- och strålkastarspolning

ljudanläggnIng

A aktiverar regnsensorn, läge d–f 
 avaktiverar regnsensorn.

B justera känsligheten med tumhjulet.

displaysymbol vid regnsensor på.

1  På/av och ljudvolym. Tryck för på/av. 
Vrid för att justera ljudvolym. Radio-, 
TP-, handsfree-* och RTI*-volymen lagras 
individuellt.

2  fm1, fm2 eller am radio

4  display, klocka ställs in via personliga 
inställningar.

5  mode, cd eller auX1

6  ljudbild, tryck för att välja ljudbild t.ex. 
BASS, Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*. 
Vrid för att justera.

9  menu, AUX, volym och avancerade 
ljudinställningar.

radIo

6  välj radiostation genom att vrida.

10  sök station med vänster-/högerpil eller 
scan (8). lagra upp till 20 stationer 
genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9 
på FM2. När en station lagrats bekräftas 
det i displayen.

11  autolagra stationer. 
Tryck auto i ca 2 sekunder. Autolagring 
visas i displayen. De tio starkaste statio-
nerna lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja 
en station.

cd-sPelare

10  byt cd-spår med vänster-/högerpil eller 
vrid på (6). 
välj cd-skiva2 med pil upp/ner.

3  mata ut cd skiva. Kort tryck matar ut 
aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla2.

7  direktval cd-skiva2. Tryck 1–6.

1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir 
bäst med volymen ställd på medium)
2. Endast CD-växlare*.



automatIsk reglerIng
I auto-läge hanterar ECC-systemet alla funk-
tioner automatiskt och gör därmed bilkörningen 
enklare med optimal luftkvalitet.

1  automatik 
Tryck på auto för automatisk reglering av 
inställd temperatur och övriga funktioner.

2  temperatur 
Tryck för individuell justering av vänster l 
eller höger r sida. Vrid till önskad tempe-
ratur. Inställd temperatur visas i displayen.

elektronIsk klImatanläggnIng, ecc*

   varnIng
Felaktigt användande kan medföra livsfara. 
Konsultera instruktionsboken vid minsta 
osäkerhet kring användandet.

manuell reglerIng

fläkthastighet

luftdistribution

defroster för att snabbt ta bort imma 
på framruta och sidofönster.

luftkvalitetssystem* på a. 
återcirkulation på m.

luftkonditionering på/av.

eluppvärmd bakruta och yttre speglar. 
Automatisk avstängning1.

Pacos*, frånkoPPlIng av krockkudde

Pacos (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Använd startnyckeln för omkoppling on/off.

off: krockkudden är avaktiverad.  
Passenger aIrbag off visas i  
varningslampan ovanför inre backspegeln. 

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

on: krockkudden är aktiverad.  
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet 
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarn-
stol.

 
 

1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
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bränsle

1   låg bränslenivå 
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.

2  bränslemätare. 
Pilen visar att tanklocket sitter på höger 
sida.

trIPPmätare

5  displayen visar två oberoende trippmä-
tare, t1 & t2.

3  växla mellan t1 & t2 med ett kort tryck. 
Nollställ aktuell mätare med ett långt 
tryck.

färddator och trIPPmätare

färddator

6  tryck för att ta bort ett meddelande.

7  vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL 
TOM TANK i displayen (4).

8  nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck 
nollställer alla funktioner. 

   vIktIgt
kIlometer tIll tom tank är en  
uppskattning baserad på tidigare körför-
hållanden.

reglagePanel I fÖrardÖrren

L  R Inställning av yttre spegel, välj l 
eller r. Ställ in med spaken.

Infällning av yttre speglar*, tryck 
på l och r samtidigt. Tryck igen för 
utfällning.

fönsterhiss manuell

2 fönsterhiss automatisk

Alla fönster öppnas samtidigt med ett 
tryck på knappens högra sida. Håll 
ner vänster sida för att stänga.

fÖnsterautomatIk
Vid dörröppning/takmanövrering öppnas 
fönstren automatiskt ca 2 cm. Fönstren stängs 
automatiskt.



2,0m

0,2m

lasthjälP

manÖvrerIng

manÖvrerIng av tak ”toP down & toP uP”

fÖrberedelser
Inga föremål på hatthyllan, taket eller bagage-
luckan.

2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.

Plan mark.

Utetemperatur över -10 ˚C.

Stängd bagagevägg och bagagelucka.

Bilen måste stå stilla.

Håll noggrann uppsikt så att inga personer 
är nära takets rörliga delar vid manövre-
ring.

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

•

•

•

•

•

bagagevägg

Motorn på tomgång.

Tryck ner bromspedalen.

Håll in knapp (A) eller (B) tills en signal 
ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT/
TAKET ÖPPET visas i displayen.

Släpp knappen.

1.

2.

3.

4.

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

Fäll upp bagageväggen vid lastning.

Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) 
innan nerfällning av taket. Se dekal på 
bagageväggen.

1.

2.

Höj/sänk det nerfällda taket för att under-
lätta lastning.

Tryck på knappen och vänta några sekunder 
tills taket höjts. Fäll upp bagageväggen, 
lasta och fäll sedan ner den helt.

Tryck på knappen igen för att sänka.
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InställnIng av framstol

fÖrvarIngsutrymmen, 12 v-uttag & auX

12 v-uttagen i mittkonsollen fram/bak fung-
erar i tändningsläge I eller II. 12 v-uttaget på 
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktivt.

Med auX-uttaget kan bilens ljudanläggning 
t.ex. spela musik från en MP3- spelare. 

6  easy entry & bältesguide

manuell stol
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.

B. Dra i handtaget och för stolen framåt.

eldriven stol*
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.

B. Dra i handtaget och vik upp ryggstödet.

C.  Håll inne knappen medan stolen åker fram. 
Håll inne knappen igen för att stolen ska åka  
tillbaka. 
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1  svankstöd

2  ryggstödets lutning

3  höj/sänk stolen

4  sittdynans framkant höj/sänk

5  framåt/bakåt

   vIktIgt
Med motorn avstängd kan användning av 
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur 
batteriet.


