
quick guide
VOLVO C70

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

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

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).



KYLMÄKÄYNNISTYS

AVAINLEHTI
Käytetään hansikaslokeron tai kuljettajan oven/
tavaratilan lukitsemiseen/lukituksenavaamiseen
esim. akun ollessa tyhjentynyt.

AVAIN & KAUKO-OHJAIN

1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/tavaratilan kantta ei avata 2 minuutin si-
sällä lukituksen avaamisesta.

2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohjekirja.

AUTOMAATTIKÄYNNISTYS (mallit 2.4, 2.4i,
T5 ja D5)
Kääntäkää virta-avain asentoon III ja vapautta-
kaa se. Moottori käynnistyy automaattisesti.

Dieselmoottoria on aina hehkutettava asen-
nossa II ennen käynnistämistä.

SÄÄTIMET KULJETTAJAN OVESSA

Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan no-
peammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla
hieman koholla hetken aikaa.

HUOM.

Taustapeilien säätö, valitkaa L tai R.
Säätäkää vivulla.

Taustapeilien kääntäminen sisään*.
Painakaa samanaikaisesti L ja R.
Kääntäkää ulos painamalla uudelleen.

Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus

Automaattinen ikkunan ohjaus

Kaikki ikkunatavataan samanaikaisesti
painamalla painikkeen oikeaa puolta ly-
hyesti. Ikkunat suljetaan painamalla pai-
nikkeen vasenta puolta pitkään.
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IKKUNA-AUTOMATIIKKA

Oven avauksen/katon käytön yhteydessä ikku-
nat avautuvat automaattisesti n. 2 cm. Ne sul-
keutuvat automaattisesti.

Lukitsee ovet, ovien säilytyslokerot*, ta-
varatilan luukun ja suksiluukun ja aktivoi
hälyttimen. 30 sekunnin kuluttua ovet kak-
soislukitaan, jolloin niitä ei voida avata si-
sältä käsin.

Avaa ovien, ovien säilytyslokeroiden*, ta-
varatilan luukun, suksiluukun ja ohjaus-
pyörän lukituksen ja poistaa hälyttimen1.

Avaa tavaratilan luukun lukituksen. (Luuk-
ku ei aukea.)

Sytyttää 30 sekunniksi2 taustapeilien va-
lot*, sisävalot, jalkatilavalot ja numerokil-
ven valot. Suuntavilkut ja seisontavalot
palavat.

"Paniikkipainike". Painakaa painiketta
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi. Katkaiskaa hälytys va-
pauttamalla painike.

Tavaratilan hätäavaus.
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Ajovalojenkorkeussuuntauksensäätö
(automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen yh-
teydessä*)

Automaattiset ajovalot. Kaukovalovilk-
ku. Kaukovaloja ei voida kytkeä.

Seisontavalot

Ajovalot. Ajovalot kytkeytyvät pois, kun
moottori sammutetaan. Kaukovalot voi-
daan kytkeä.

Näyttö- & mittaristovalaistus

Etusumuvalot*

Takasumuvalo (yksi valo takana)

Kaukovalovilkku

Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä. Lä-
hestymisvalaistus.

A

B

A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.
B. Jatkuva vilkutus.

SADETUNNISTIN* JA TUULILASINPYYHKIMET

Yksittäinen pyyhkäisy

Pois

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

Suuri nopeus

Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite
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VAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen liik-
keellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

SUUNTAVILKUT OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ

B

B

VALOJEN SÄÄTIMET

Aktivoi sadetunnistimen.AsennossaD–F
sadetunnistin kytkeytyy pois toiminnasta.

Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.

Näyttösymboli: sadetunnistin
toiminnassa.

A

B

TUULILASINPYYHKIMET

SADETUNNISTIN



KATON AVAAMINEN & TAITTAMINEN KOKOON

TAVARATILAN VÄLISEINÄ KUORMAUSAPU

Tavaratilan väliseinä rajaa lastaustilan, jotta ko-
koon taitettavalle katolle jää tarpeeksi tilaa.
1. Nosta tavaratilan väliseinä ylös tavaroiden

lastausta varten.
2. Käännä tavaratilan väliseinä alas ennen katon

taittamista kokoon siten, että se lukittuu (3).
Ks. väliseinässä oleva merkintä.

Nostaa kokoon taitetun katon ylös/laskee sen
alas lastauksen helpottamiseksi.
Painakaa painiketta ja odottakaa muutama se-
kunti, kunnes katto nousee. Nostakaa tavarati-
lan väliseinä ylös, lastatkaa tavarat ja laskekaa
se sitten kokonaan alas.
Laskekaa alas painamalla nappia uudelleen.

2,0m

0,2m

VALMISTELUT
• Hattuhyllyllä, katolla tai tavaratilassa ei saa

olla mitään.

• 2 m:n vapaa korkeus ja 0,2 m tilaa taakse-
päin.

• Auto on tasaisella alustalla.

• Ulkolämpötila yli –10 °C.

• Tavatilan väliseinä ja luukku suljettu.

• Auton täytyy seistä paikallaan.

• Tarkistakaa huolellisesti kattoa käyttäessän-
ne, että katon liikkuvien osien alueella ei ole
ketään.

Sivuikkunat avautuvat muutaman senttimetrin
verran, kun kattoa käytetään. Ne sulkeutuvat jäl-
leen automaattisesti.

KÄYTTÖ

1. Moottori tyhjäkäynnillä.
2. Painakaa jarrupoljin pohjaan.
3. Pitäkää painiketta (A) tai (B) pohjassa, kunnes

kuuluu äänimerkki ja näytössä on viesti KAT-
TO KIINNI/KATTO AUKI.

4. Vapauttakaa painike.



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

ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE, ECC*

KÄSINSÄÄTÖ
Tuulettimen nopeus

Ilmanjako

Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoi-
den nopeaa huurteenpoistoa varten.

Ilman laadun valvonta* asennossa (A).
Uudelleenkierrätys asennossa (M).

Ilmastointilaite päällä/pois

Takalasin ja taustapeilien lämmitys.
Automaattinen poiskytkentä1.

Lämpötila
Säätäkää lämpötilaa painamalla painikkeen
vasenta (L) tai oikeaa (R) puolta. Kääntäkää
säädin haluamanne lämpötilan kohdalle.
Asetettu lämpötila näkyy näytössä.

2

Automaattinen säätö
Painakaa AUTO lämpötilan ja muiden toi-
mintojen automaattista säätöä varten.

1

PACOS, MATKUSTAJAN TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ*

ON: Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm:n pituiset matkustajat voi-
vat matkustaa etupenkillä, mutta ei-
vät koskaan lapset turvakehdossa
tai -istuimessa.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaa-
ran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähän-
kään epävarma toiminnon käyttämisestä

OFF: Turvatyyny ei ole aktiivinen .
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa va-
roitus PASSENGER AIRBAG OFF.
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle

turvakehdossa tai -istuimessa, mutta yli
140 cm:n pituiset matkustajat eivät saa mat-
kustaa etuistuimella.

PACOS (matkustajan turvatyynyn passivoin-
tikytkin)
Kytkekää virta-avaimella ON/OFF.

VAROITUS

1. Takaikkuna 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.



MERKKI- JA VAROITUSVALOT

AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI

Näytössä on kaksi toisistaan riippumatonta
välimatkamittaria, T1 & T2.

4

Polttoainemittari. Nuoli osoittaa polttoaine-
säiliön luukun sijaitsevan oikealla puolella.

2

Polttoainemäärän varoitus
8 litraa bensiiniä (7 l dieseliä) jäljellä.

1

AJOMATKA SÄILIÖSSÄ OLEVALLA
POLTTOAINEELLA on aikaisempiin ajo-olo-
suhteisiin perustuva arvio.

Kääntäkää vasteeseen asti kellon (6) sää-
tämiseksi.

5

Kiertäkää näyttääksenne näytössä (7) esim.
AJOMATKAN SÄILIÖSSÄ OLEVALLA POLT-
TOAINEELLA.

9

AJOTIETOKONE

TÄRKEÄÄ

Lukekaa tietonäytön tiedot Vika ABS-järjestelmässä. Pysähtykää
turvallisesti. Käynnistäkää moottori
uudelleen1.

Pysähtykää turvallisesti. Noudattakaa
tietonäytön ohjeita.

Vika jarrujärjestelmässä. Pysähtykää
turvallisesti. Tarkistakaa jarruneste2.

Alhainen öljynpaine. Pysähtykää tur-
vallisesti. Tarkistakaa öljytaso 2.

DSTC-ajovakausjärjestelmä. Vilkkuu
järjestelmän toimiessa.

Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.8

Nollatkaa toiminto. Kaikki toiminnot nolla-
taan painamalla pitkään.

10

Vaihtakaa mittarien T1 & T2 välillä paina-
malla lyhyesti. Nollatkaa näytössä oleva mit-
tari painamalla pitkään.

3

VÄLIMATKAMITTARI

KELLO

POLTTOAINE

1. Ottakaa yhteyttä Volvo-korjaamoon, jos symboli syttyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
2. Korjatkaa öljymäärä, jos symboli jää palamaan.



Irrottakaa antenni kääntämällä vastapäivään,
jos auto pestään automaattipesussa.

Dieselmalleissa on hiukkassuodatin, joka alen-
taa pakokaasupäästöjä. Pakokaasujen hiukka-
set kerätään suodattimeen normaalin ajon
aikana. Niiden polttamiseksi ja suodattimen
tyhjentämiseksi ns. regenerointi käynnistyy au-
tomaattisesti. Tällöin moottorin teho voi laskea
väliaikaisesti hieman.

Avatkaa polttoainesäiliön luukku, ripustakaa
korkki sille varattuun paikkaan tankkauksen ajaksi.

TANKKAUS DIESELMOOTTORIN HIUKKASSUODATIN

AUTON HOITO AUTOMAATTIPESU

Käsinpesu on auton maalipinnalle automaatti-
pesua hellävaraisempaa. Uutena maalipinta
vaurioituu herkemmin. Siksi suosittelemme uu-
den auton pesua käsin ensimmäisten kuukausi-
en aikana.

ÄÄNENTOISTOLAITE

Päällä/pois ja äänenvoimakkuus. Paina-
kaa päälle/pois. Kiertäkää äänenvoimakkuu-
den säätämiseksi. Radion, TP:n, handsfreen*
ja RTI:n äänenvoimakkuudet tallennetaan
yksilöllisesti.

1

Äänen säätäminen. Valitkaa painamalla
esim. BASSO, Dolby Pro Logic II* tai SUB-
WOOFER*. Säätäkää kääntämällä.

5

CD tai AUX14

Vaihtakaa CD:n raita nuolella vasemmal-
le/oikealle tai kääntämällä säädintä (5).
Valitkaa CD-levy2 ylös/alas osoittavalla
nuolella.

9

CD-levyn suoravalinta2. Painakaa 1–6.6

Valitkaa radioasema kääntämällä.5

Hakekaa asemia nuolella vasemmalle/oi-
kealle tai SCAN -painikkeella (7). Tallen-
takaa enintään 20 asemaa painamalla
pitkään painiketta 0–9 FM1-alueella ja paini-
ketta 0–9 FM2-alueella. Aseman tallennus
vahvistetaan näytössä.

9

Asemien automaattinen tallennus
Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Näytössä nä-
kyy automaattinen tallennus. Kymmenen
vahvinta asemaa tallennetaan. Painakaa sit-
ten 0 –9 valitaksenne aseman.

10

Poistakaa CD-levy. Painamalla lyhyesti
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla pit-
kään poistatte kaikki levyt2.

3FM1, FM2 tai AM -alue2

1. AUX-liitäntä esim. MP3-soitinta varten.
2. Vain CD-vaihtaja*.

CD-SOITIN

RADIO

Aktivoikaa/kytkekää pois SUBWOOFER*
MENU-painikkeella

8
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SÄILYTYSLOKEROT, 12 V:N LIITÄNNÄT & AUX

Ristiselän tuki1

ETUISTUINTEN SÄÄTÄMINEN

12 V:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosassa
toimii virtalukon asennossa I tai II. 12 V:n liitän-
tä tavaratilan oikealla puolella on aina aktivoitu.
AUX-liitäntää käyttäen auton äänentoistolait-
teistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soitti-
men avulla.

Moottorin ollessa sammutettu tavaratilan
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää akun.

TÄRKEÄÄ

Istuimen nosto/lasku3

Istuintyynyn etureunan nostaminen/las-
keminen

4

Eteenpäin/taaksepäin5

6

EASY ENTRY & TURVAVYÖN OHJAIN
Käsikäyttöinen tuoli
A. Irrottakaa turvavyö aina ohjaimestaan.
B. Vetäkää kahvasta ja siirtäkää tuolia eteen-

päin.
Sähkökäyttöinen tuoli*
A. Irrottakaa turvavyö aina ohjaimestaan.
B. Vetäkää kahvasta ja kääntäkää selkänoja

pystyyn.
C. Pitäkää painiketta painettuna tuolin siirtyessä

eteenpäin. Pitäkää uudelleen painettuna tuo-
lin siirtämiseksi takaisin.

6

Selkänojan kallistuksen säätö2




