VOLVO C30

QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre
om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede
oplysninger.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen, ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder
også de mest aktuelle oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

Nøgle og fjernbetjening
Låser dørene og bagagerumsklappen
samt aktiverer alarmen*.
Oplåser dørene og bagklappen1 samt
deaktiverer alarmen.
Oplåser bagklappen. (Klappen åbnes
ikke).
Tænder belysningen i 30 sekunder2 i
sidespejlene*, i kabinen, ved fødderne
og på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys lyser.
"Panik"-knap. I en nødsituation skal
knappen holdes inde i ca. 3 sekunder
for at udløse alarmen. Alarmen slukkes
med oplåsningsknappen.

NØGLEBLAD
Benyttes til låsning/oplåsning af handskerummet og førerdørens lås, f.eks. hvis bilen ikke har
strømforsyning.

1. Hvis ikke døren/bagagerumsklappen åbnes inden
2 minutter efter oplåsning, låses bilen automatisk igen.
2. Tiden kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbogen.

KOLDSTART

OBS
For hurtigt at opnå effektiv udstødningsrensning kan tomgangshastigheden være noget
højere i et kort stykke tid.

BLINKLYS

AUTOSTART (gælder 2.4i, T5 og D5)
Drej startnøglen/-knappen til III, og slip den.
Motoren starter automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i position II,
inden motoren startes.

INDSTILLING AF RAT

B

B

A. Kort sekvens, tre blink.
B. Kontinuerlig blinksekvens.

ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørsel.

LYSPANEL
Lyshøjderegulering (automatisk for
Bi-Xenonlys*)
Automatisk nærlys. Fjernlysblink.
Fjernlyset kan ikke tændes.
Parkeringslys
Nærlys. Nærlyset slukkes, når bilen
låses. Fjernlyset kan tændes.
Display- og instrumentbelysning
Tågelygter foran*
Tågelys bagpå (én lygte bagpå)
A

B

Fjernlysblink
Skift mellem fjern-/nærlys. Tryghedslys.

BETJENINGSPANEL I FØRERENS DØR
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L R

Indstilling af sidespejle, vælg L eller
R. Indstil med regulatoren.
Indfoldning af sidespejle*. Tryk på L
og R samtidigt. Tryk igen for udfoldning.
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Elruder manuelt

2

Elruder automatisk

FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
#

Enkelt slag

0

Slået fra

$

Intervalviskning. Drej (2) for at justere.

%

Normal hastighed

F

Høj hastighed

G

Forrude- og forlygtesprinkling

H

Bagrudesprinkler

3

Bagrudevisker interval/normal
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Aktivering af regnsensoren. Position
D-F deaktiverer regnsensoren.
Justering af følsomheden med fingerhjulet.
Displaysymbol, der viser, at regnsensoren er slået til.

LYDANLÆG
RADIO

5 Vælg radiostation ved at dreje.
9 Søg station med venstre-/højrepil eller

SCAN (7). Gem op til 20 stationer ved at
holde 0-9 inde på FM1, henholdsvis 0-9
på FM2. Når en station er blevet gemt,
bekræftes det på displayet.

10 Aut. lagring af stationer
Tryk på AUTO i ca. 2 sekunder. Autolagring vises på displayet. De 10 kraftigste
stationer gemmes. Tryk derefter på 0-9 for
at vælge en station.
CD-AFSPILLER

9 Skift cd-spor med venstre-/højrepil eller
1 Tænd/sluk og lydstyrke. Tryk for

tænd/sluk. Drej for regulering af lydstyrke.
Lydstyrke for radio, TP, handsfree* og RTI*
lagres individuelt.

2 FM1, FM2 eller AM radio
4 MODE. CD eller AUX1*
5 Lydbillede. Tryk for at vælge, f.eks.

drej på (5).
Vælg cd 2 med op-/nedpil.

3 Udtagning af cd. Med et kort tryk udstø-

des den aktuelle cd, med et langt tryk alle
cd'er.

6 	Direkte valg af cd2 . Tryk på 1-6.

BAS eller Dolby Pro Logic II*. Drej for at
justere.

8 MENU. AUX*-lydstyrke og avancerede
lydindstillinger.

1. AUX*-indgang, f.eks. til mp3-afspiller.
2. Kun cd-skifter*.

BRÆNDSTOFPÅFYLDNING

DIESELPARTIKELFILTER
Dieseldrevne biler har et partikelfilter, der
giver bedre udstødningsrensning. Under
normal kørsel samles udstødningspartiklerne i filtret. For at brænde partiklerne og
tømme filtret startes automatisk en såkaldt
regenerering. Under regenereringen kan
motorens effekt være noget reduceret.

PLEJE AF BILEN
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig,
når den er ny. Derfor anbefales håndvask i
bilens første måneder.

Lakbehandling, f.eks. konservering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling osv.,
kan skade lakken. Lakskader pga. sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos garanti.

ELEKTRONISK KLIMAANLÆG, ECC*

AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1 Automatik
Tryk på AUTO for automatisk regulering af
temperaturindstilling og øvrige funktioner.

2 Temperatur
Tryk for særskilt justering af venstre L eller
højre R side. Drej knappen til den ønskede
temperatur. Temperaturindstillingen vises
på displayet.
1. Bagrude 12 minutter. Spejle 6 minutter.

MANUEL REGULERING
Blæserhastighed
Luftfordeling
Defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.
Luftkvalitetssystem* på A.
Recirkulation på M.
Aircondition til/fra
Elopvarmet bagrude og sidespejle.
Automatisk ophør1

PACOS*, FRAKOBLING AF AIRBAG
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug startnøglen til skift mellem ON/OFF.
ON: Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm kan sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.

ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. I
tilfælde af den mindste tvivl om brugen, bør
man slå op i instruktionsbogen.

OFF: Airbaggen frakoblet.
PASSENGER AIRBAG OFF vises i advarselslampen over bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.

INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE

BRÆNDSTOF

INFORMATIONSCENTER

1 	Lavt brændstofniveau
8 liter benzin (7 liter diesel) tilbage.

2 Brændstofmåler.
Pilen viser, at tankdækslet befinder sig i
højre side.
TRIPTÆLLERE

4 	Displayet har to uafhængige triptællere,

8 Tryk for at fjerne en meddelelse.
9 	Drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL

3 Skift mellem T1 og T2 med et kort tryk.

10 Nulstil aktuel funktion. Et langt tryk

T1 og T2.

Nulstil den aktuelle tæller med et langt
tryk.

TOM TANK på displayet (7).
nulstiller alle funktioner.

UR

5 Indstil uret (6) ved at dreje knappen til
stop og holde den dér.

VIGTIGT
KILOMETER TIL TOM TANK er en beregning baseret på tidligere kørselsforhold.

KONTROL- OG ADVARSELSLAMPER
Læs informationsdisplayet

Fejl i ABS-systemet. Stands sikkert.
Start motoren igen1 .

Stands sikkert. Følg teksten på
displayet.

Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert. Kontrollér bremsevæsken 2.

Lavt olietryk. Stands sikkert. Kontrollér oliestanden2.

DSTC* stabilitetssystem. Blinker,
når systemet arbejder.

1. Kontakt et Volvo-værksted, hvis symbolet lyser efter genstart.
2. Hvis symbolet bliver stående, skal bilen bjerges.

Bagageskjuler*

HOLDER FOR GULVLEM

C

D
Hægt krogene fast ved gulvet (A).
Tryk den fjederbelastede skinne sammen, og
fastgør den i (B) i begge sider.
Fastgør ved (C) på samme måde.
Hægt krogene i ved (D).
Inden lastning skal befæstelserne (D) og, om
nødvendigt, (C) i begge sider frigøres.
Frigør (D), (C), (B) og (A), og rul skjuleren sammen, når den ikke er i brug.

Gulvlemmen åben uden/med bagageskjuler.

NEDSLÅNING AF RYGLÆN

Hård bagageskjuler*

Montering
Træk alle fire låseknapper bagud til deres
endestillinger. Løft forsigtigt bagageskjuleren,
og anbring den forreste del på de to støtter bag
(A) i begge sider.

Anbring den ene af de bageste låse ved (B), og
tryk låseknappen fremad. Lås de tre andre på
samme måde.
Afmontering
Træk først låseknapperne ved (A), derefter ved
(B), bagud til endestillingerne. Tag bagageskjuleren ud.

INDSTILLING AF FORSÆDE
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1 	Lændestøtte
2 Ryglænets hældning
3 Hævning/sænkning af stolen
4 Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant

5 	Fremad/bagud
6

6 Easy entry og selestyr
Manuel stol
A. Frigør selen fra selestyret.
Bevæg stolen bagud, træk i håndtaget og slå
ryglænet tilbage.
Eldrevet stol*
A. Frigør selen fra selestyret.
B. Træk i håndtaget, og slå ryglænet op.
C. Hold knappen inde, mens stolen bevæger
sig fremad.
Hold knappen inde igen, for at stolen skal
bevæge sig bagud.
OPBEVARINGSRUM, 12 V STIKKONTAKT OG AUX*
12 V kontakterne for/bag fungerer i tændingsposition I eller II.

Ved brug af AUX*-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. spille musik fra en mp3-afspiller.
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B. Træk i håndtaget, og bevæg stolen fremad.

