
oManiku käsiraamat



HEA VOLVO OMANIK
TÄNAME SIND, ET OTSUSTASID VOLVO KASUKS!

Loodame, et Volvo pakub Sulle sõidurõõmu paljudeks 

aastateks. Auto konstrueerimisel mõtlesime Sinu ja Sinu 

kaasreisijate turvalisusele ja mugavusele. Volvo on üks kõige 

turvalisematest sõiduautodest maailmas. Sinu Volvo vastab ka 

kõikidele kehtivatele ohutus- ja keskkonnanõuetele.

Tunned end autos veelgi mugavamalt, kui oled eelnevalt 

lugenud omaniku käsiraamatust varustuse kirjeldust, juhiseid 

ja hooldusteavet.
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Oluline teave

Omaniku käsiraamatu lugemine

Sissejuhatus

Hea viis oma uut autot tundma õppida on 

lugeda omaniku käsiraamatut. Oleks väga 

hea, kui teeksid seda enne esimest sõitu. 

Käsiraamat annab Sulle võimaluse tutvuda 

uute funktsioonidega, mõista, kuidas autot 

erinevates olukordades käsitseda tuleks, ja 

kasutada auto kõiki omadusi parimal 

võimalikul viisil. Palun pöörake tähelepanu 

ohutusjuhistele. 

Omaniku käsiraamatus kirjeldatud varustust 

ei ole kõigil mudelitel. Lisaks 

standardvarustusele kirjeldab see käsiraamat 

ka lisavarustust (tehases paigaldatud 

varustust) ja teatavaid tarvikuid (täiendav 

varustus).

Volvo sõidukid on kohandatud erinevate 

turgude/riikide vajadustele ning riiklikele või 

kohalikele nõuetele ja eeskirjadele.

Selles käsiraamatus olevad 

spetsifikatsioonid, disainiomadused ja 

illustratsioonid ei ole siduvad. Jätame endale 

õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.

© Volvo Car Corporation

Lisavarustus

Teatud funktsioone ja varustust saab tellida 

uue auto ostmisel lisavarustusena. 

Lisavarustust saab tellida kas kõigile 

autodele või mõnikord ainult teatud 

variantidele ja/või teatud riikides. Kõik 

lisavarustusse kuuluvad tooted on omaniku 

käsiraamatus tähistatud tärniga *.

Täpsema info saamiseks kontakteeruge 

Volvo edasimüüjaga.

Eritekstid

Allmärkus

Omaniku käsiraamatus on allmärkusena 

esitatud teave toodud lehekülje allosas või 

otse tabeli all. See teave täiendab numbriga 

tähistatud tekstiosa.

Teated

Autos on ekraanid, millel kuvatakse 

tekstiteateid. Need teated on omaniku 

käsiraamatus kujutatud veidike suuremana 

ning halli värviga. Näiteks: DIM text.

Tegevuste loetelud

Tegevused, mis tuleb läbi viia kindlas 

järjekorras, on omaniku käsiraamatus 

nummerdatud.

 Kui tegevus on sammude kaupa 
kirjeldatud ja illustreeritud, on 
illustratsioonidel kirjeldustega sama 
numeratsioon.

 Liigutuse või komponendi tähistamiseks 
kasutatakse nummerdatud ja 
nummerdamata nooli.

Juhul kui tegevuse sammude kirjeldused ei 

ole illustreeritud, on kirjeldused 

nummerdatud tavaliste numbritega.

Positsioonide loetelud

 Numbritega punaseid rõngaid 
kasutatakse joonistel erinevate detailide 
tähistamiseks. Sama number kordub 
joonise juurde kuuluvas detailide 
loetelus.

HOIATUS

Märksõnaga HOIATUS tähistatud tekst 
hoiatab isikukahjude eest.

TÄHTIS TEAVE

Märksõnaga TÄHTIS TEAVE tähistatud 
tekst hoiatab materiaalse kahju eest.

TÄHELEPANU 

Märksõnaga TÄHELEPANU tähistatud tekst 
annab nõu ja näpunäiteid, mis lihtsustavad 
omaduste, funktsioonide jne. kasutamist.
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Oluline teave

Sammude loetelud

Sammude loetelu kasutatakse omaniku 

käsiraamatus tegevuste järjekorra 

tähistamiseks.

Näiteks:

• Jahutusvedelik

• Mootoriõli

Andmete salvestamine

Sinu Volvos on üks või mitu arvutit, mis 

suudavad salvestada üksikasjalikku 

informatsiooni. Seda informatsiooni 

kasutatakse ohutuse tõstmise nimel 

läbiviidavas uuringus ja mõne autosiseste 

süsteemide vigade diagnoosimiseks. 

Andmed võivad sisaldada infot juhi ja 

reisijate turvavöö kasutamise kohta, sõiduki 

erinevate süsteemide ja moodulite 

funktsioonide kohta ning mootori, seguklapi, 

rooli, pidurite ja muude süsteemide kohta. 

See info võib sisaldada ka andmeid auto 

juhtimisviisi kohta. Sedalaadi teave võib 

muuhulgas sisaldada ka konkreetseid 

andmeid, nt. sõiduki kiirus, piduri ja 

gaasipedaali kasutamine ning rooliratta 

asend. Viimatinimetatud andmeid võidakse 

salvestada teatud ajavahemiku jooksul auto 

sõitmise ajal ja pärast kokkupõrget või 

avariiohtlikku olukorda. Volvo Car 

Corporation ei avalikusta salvestatud 

informatsiooni ilma loata. Volvo Car 

Corporation võib olla sunnitud avalikustama 

seda informatsiooni riiklikes seadustes 

sätestatud juhtudel. Volvo Car Corporation ja 

selle volitatud töökojad võivad seda 

informatsiooni samuti lugeda ja kasutada.

Tarvikud ja lisavarustus

Tarvikute ebaõige ühendamine ja 

paigaldamine võib kahjustada auto 

elektrisüsteemi. Mõned lisaseadmed 

töötavad ainult siis, kui nendega seotud 

tarkvara on installeeritud auto 

arvutisüsteemi. Enne kui paigaldad autole 

lisaseadmeid, mis tuleb ühendada või 

mõjutavad elektrisüsteemi, võta alati 

ühendust Volvo volitatud esindusega.
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Keskkond

Volvo Car Corporation’i 
keskkonnafilosoofia 

Volvo Car Corporation juhindub oma 

tegevuses kolmest põhiväärtusest: 

keskkonnahoiust, ohutusest ja kvaliteedist. 

Usume, et ka meie kliendid peavad 

keskkonnahoidu oluliseks.

Sinu auto vastab rangetele rahvusvahelistele 

keskkonnanõuetele ja on valmistatud ühes 

maailma kõige ressursiefektiivsematest ja 

puhtamatest tehastest. Volvo Car 

Corporationil on ülemaailmne ISO 14001 

keskkonnastandardile vastavust tõendav 

sertifikaat. See standard toetab 

keskkonnavaldkonnas tehtavat tööd.

EPI (keskkonnaalane tooteinfo) on olemas 

kõigi Volvo mudelite kohta. Seal näed, kuidas 

auto oma elutsükli ajal keskkonda mõjutab.

Lisainfo www.volvocars.com/EPI

Kütusekulu

Volvo autode kütusetarbimine on võrreldes 

teiste sama klassi autodega 

konkurentsivõimeline. Madalam kütusekulu 

tähendab tavaliselt, et ka kasvuhoonegaasi 

süsinikdioksiidi heitmeid on vähem.

Juhil on võimalik mõjutada kütusekulu. 

Täpsema informatsiooni saamiseks vt 

pealkirja Säästa keskkonda alt lk.

Tõhus heitgaasipuhastus

Sinu auto valmistamisel lähtuti 

kontseptsioonist "Puhtus sees ja väljas" – 

see tähendab puhast salongi ja keskkonda 

ning tõhusat heitgaasipuhastust. Nii mõnegi 

näitaja osas on heitmed tunduvalt väiksemad 

kui kehtivad normid ette näevad.

Puhas õhk salongis

Salongifilter takistab tolmu ja õietolmu 

salongi sattumist õhu sisselaskeava kaudu.

Kõrgtehnoloogiline õhukvaliteedi süsteem 

IAQS* (Interior Air Quality System) tagab, et 

salongiõhk on puhtam kui välisõhk liikluses.

Süsteem koosneb elektroonilisest sensorist 

ja söefiltrist. Sisenevat õhku jälgitakse 

pidevalt ning kui teatavate ohtlike gaaside, 

nt. vingugaasi tase tõuseb, sulgub õhu 

sisselaskeava. Selline asi võib juhtuda nt. 

tihedas liikluses, järjekordades ja tunnelites.

Söefilter takistab lämmastikoksiidide, 

maapinnalähedase osooni ja süsivesinike 

sissepääsu.

Tekstiilmaterjalide standard

Volvo salongi kujundamisel on peetud silmas 

meeldivust ja mugavust ning mõeldud on ka 

allergikutele ja astmaatikutele. Erilist 

tähelepanu on pööratud keskkonnasõbralike 

materjalide valimisele. See tähendab, et need 

vastavad ka Öko-Tex 100 standardi1 

nõuetele, mis on suureks sammuks 

tervislikemate salongide poole.

Öko-Tex-sertifikaat katab turvavöösid, 

matte, niite ja kangaid. Nahkpolster on 

pargitud kroomivabalt looduslike taimsete 

ainetega ning vastab sertifikaadi nõuetele.

Volvo teenindused ja keskkond

Korrapärane hooldus kindlustab autole 

pikema eluea ning väiksema kütusekulu, 

millega aitad kaasa puhtama keskkonna 

loomisele. Kui usaldad oma auto hoolduse 

Volvo teenindusele, saab Sinu autost meie 

süsteemi üks osa. Me esitame oma 

teeninduspunktidele kõrgeid nõudmisi, et 

jäätmed ja heitmed ei reostaks keskkonda. 

Meie töötajatel on keskkonnahoiu 

põhimõtete järgimiseks nii vajalikud oskused 

kui tööriistad.

Säästa keskkonda

Sa saad aidata vähendada keskkonnamõju 

näiteks ökonoomselt sõites, ostes 

ökomärgisega autotooteid ning viies tava- ja 

tehnilist hooldust läbi vastavalt omaniku 

käsiraamatus olevatele juhistele.

1 Täpsema info saamiseks vt. 
www.oekotex.com
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Keskkond

Siin mõned nõuanded keskkonna 

säästmiseks:

• Vähenda kütusekulu, valides rehvirõhuks 
ECO, vt lk 207.

• Katusel olev koorem ja suusaboksid 
suurendavad õhutakistust ja kütusekulu. 
Eemalda need kohe pärast kasutamist.

• Ära vea autos ebavajalikke esemeid. Mida 
suurem koormus, seda suurem 
kütusekulu.

• Kui autol on mootori eelsoojendi, kasuta 
seda paar tundi enne auto külmas 
käivitamist. Nii vähendad kütusekulu ja 
heitmeid.

• Sõida sujuvalt ja väldi järsku pidurdamist.

• Sõida võimalikult kõrge käiguga. 
Väiksema pöörete arvu juures on ka 
kütusekulu väiksem.

• Kasuta aeglustamiseks mootoriga 
pidurdamist.

• Väldi tühikäigul töötamist. Järgi kohalikke 
eeskirju. Liiklusseisakute korral lülita 
mootor välja.

• Kõrvalda keskkonnaohtlikud jäätmed, 
nagu akupatareid ja õli, 
keskkonnasõbralikul viisil. Kahtluse korral 
küsi nõu Volvo volitatud teenindusest. 

• Autot tuleb regulaarselt hooldada.

• Suur kiirus suurendab oluliselt kütusekulu 
suurema tuuletakistuse tõttu. Kiiruse 

kahekordistamine suurendab 
tuuletakistust neli korda.

Need nõuanded aitavad vähendada 

kütusekulu ilma et sealjuures pikeneks 

sõiduaeg ning väheneks mõnu autosõidust. 

Lisaks auto hoidmisele säästad niiviisi ka 

raha ja Maa ressursse.
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Ohutus salongis01

Kinnita alati turvavöö

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu 

pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised 

vigastused. Kontrolli, kas kõik kaassõitjad 

kasutavad turvavöösid.

Turvavöö pakub maksimaalset kaitset vaid 

juhul, kui see liibub kehale. Ära kalluta 

seljatuge liiga taha. Turvavöö on ette nähtud 

kaitsma normaalses isteasendis inimest.

Turvavöö kinnitamine

Tõmba turvavöö aeglaselt välja ja lukusta, 

vajutades lukukeele lukku. Vali "klõps" annab 

teada, et turvavöö on lukustunud.

Tagaistmel on iga lukukeele jaoks oma lukk1. 

Turvavöö vabastamine

Vajuta lukul olevale punasele nupule ja lase 

rullil turvavöö sisse tõmmata. Kui rull ei 

tõmba tervet turvavööd sisse, aita käega 

kaasa, et turvavöö ei jääks rippuma.

Turvavöö lukustub ja seda ei saa välja 

tõmmata:

• kui seda liiga kiiresti välja tõmmata

• pidurdamisel ja kiirendamisel

• kui auto on tugevasti kaldu.

Pea meeles järgmist:

• jälgi, et klambrid või muu selline ei 
takistaks turvavööl liibumast keha vastu

• turvavöö ei tohi olla keerdus ega millegi 
taha kinni jäänud

• vöörihm peab paiknema madalal (mitte üle 
kõhu)

• pinguta vöörihm üle puusa, tõmmates 
diagonaalvöö nagu joonisel näidatud.

1 Teatud riigid

88
03

51
2j

HOIATUS

Turvavööd ja turvapadjad (airbags) toimivad 
koos. Kui turvavööd ei kasutata või kui seda 
kasutatakse valesti, võib see kokkupõrkel 
vähendada turvapadja efektiivsust.

HOIATUS

Ära modifitseeri ega paranda turvavöösid 
kunagi ise. Võta ühendust Volvo volitatud 
teenindusega.

Kui turvavööle on avaldunud tugev 
koormus, nt. kokkupõrke tagajärjel, tuleb 
terve turvavöö välja vahetada. Tasub 
meeles pidada, et ka terve väljanägemisega 
turvavöö osad kaitseomadused võivad olla 
kadunud. Kulunud või kahjustunud 
turvavöö tuleb välja vahetada. Uus turvavöö 
peab olema tüübikinnitusega ning olema 
ettenähtud kinnitamiseks samal viisil nagu 
eelmine.

HOIATUS

Kõik turvavööd on mõeldud ainult ühele 
isikule.
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Ohutus salongis 01

Turvavöö ja rasedus

Raseduse ajal tuleb alati turvavöö kinnitada. 

Oluline on, et seda tehakse õigesti. 

Diagonaalvöö peab liibuma õlale ning 

seejärel jooksma rindade vahelt piki kõhu 

külge. Vöörihm peab olema lapiti vastu reie 

külge võimalikult madalal kõhu all ja – ei tohi 

ülespoole liikuda. Turvavöö peab liibuma 

vastu keha, mittevajalikke lõtke ei tohi olla. 

Kontrolli, et turvavöö ei oleks keerdus.

Raseduse jooksul peab rase juht pidevalt 

reguleerima istet ja rooli, et säilitada täielikku 

kontrolli auto üle (s.t. et rooli ja pedaale oleks 

hõlbus käsitseda). Kõht peaks olema roolist 

võimalikult kaugel.

Turvavöö kinnituse kontroll1

Audiosignaal ja indikaatortuli annavad märku, 

kui kellelgi on turvavöö kinnitamata. 

Meeldetuletussignaal sõltub kiirusest. 

Indikaatortuled asuvad katusepaneelil ja 

näidikuplokil. Madalal kiirusel kõlab signaal 

esimese 6 sekundi jooksul.

Laste turvatoole turvavöökontrollisüsteem ei 

kata.

Tagaiste 

Tagaistme turvavöö meeldetuletajal on kaks 

alamfunktsiooni:

• Annab infot selle kohta, milliseid tagaistme 
turvavöösid kasutatakse. Seda näidatakse 
ekraanil. Teade kustub automaatselt 

umbes 30 sekundi pärast. Teate saab 
kinnitada käsitsi, vajutades READ-nuppu.

• Annab hoiatuse, kui tagaistmel on sõidu 
ajal turvavöö kinnitamata. Hoiatus 
edastatakse ekraanile ilmuva tekstisõnumi 
ja audio-/visuaalse signaali kujul. Hoiatus 
katkeb turvavöö taaskinnitamisel või 
hoiatusteate kinnitamisel, vajutades 
READ-nuppu.

Ekraanil on alati info selle kohta, milliseid 

turvavöösid kasutatakse. Vajuta salvestatud 

teadete vaatamiseks nuppu READ.

Teatud riigid

Audiosignaal ja indikaatortuli annavad juhule 

märku, kui turvavöö on kinnitamata. Madalal 

kiirusel kõlab signaal esimese 6 sekundi 

jooksul.

87
04

37
0s

1 Teatud riigid
39

05
54

7s
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Ohutus salongis01

Turvavöö eelpinguti

Kõigil turvavöödel on turvavöö eelpingutid. 

Turvavöö eelpingutis olev mehhanism 

pingutab turvavööd äkilise tugeva 

kokkupõrke korral. See pakub sõitjatele 

tõhusamat kaitset.

Hoiatussümbol näidikuplokil

Turvapadja süsteem on süsteemi juhtploki 

pideva kontrolli all. Näidikuplokil süttib süüte 

asendi II või III korral hoiatussümbol. Sümbol 

kustub umbes 6 sekundi pärast, kui 

turvapadjasüsteem on töökorras.

Mõnel juhul kuvatakse ekraanil lisaks 

hoiatussümbolile ka teade. Juhul kui 

hoiatussümbol on rikkis, süttib ohukolmnurk 

ning ekraanile ilmub teade SRS Airbag 

Service required või SRS Airbag Service 

urgent. Võta viivitamatult ühendust volitatud 

Volvo teenindusega.

HOIATUS

Juhul kui turvapadjasüsteemi 
hoiatussümbol jääb põlema või süttib sõidu 
ajal, tähendab see, et turvapadjasüsteem ei 
toimi täielikult. Sümbol näitab, et tekkinud 
on turvavöö keele, SIPSi, IC või muu SRS-
süsteemi rike. Võta viivitamatult ühendust 
volitatud Volvo teenindusega.

38
01

18
0s

 

o
0 1
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Ohutus salongis 01

Juhipoolne turvapadi (Driver airbag)

Autol on rooli sisse paigaldatud SRS-

turvapadi (SRS airbag; Supplementary 

Restraint System - tagasihoidesüsteem), mis 

täiendab turvavöö pakutavat kaitset. 

Turvapadi on paigaldatud rooli keskossa. 

Roolil on märgistus SRS AIRBAG.

Kõrvalistuja turvapadi

Autol on SRS-turvapadi (SRS airbag; 

Supplementary Restraint System - 

tagasihoidesüsteem), mis täiendab turvavöö 

pakutavat kaitset. Kõrvalistuja turvapadi 

asub tihedalt kokkupakituna kindalaeka 

kohal. Kattel on märgistus SRS AIRBAG.

HOIATUS

Turvavööd ja turvapadjad (airbags) toimivad 
koos. Kui turvavööd ei kasutata või kui seda 
kasutatakse valesti, võib see kokkupõrkel 
vähendada turvapadja efektiivsust.

88
03

51
5j

HOIATUS

Et vähendada vigastuste ohtu turvapadja 
vallandudes, peab sõitja istuma nii sirgelt 
kui võimalik, jalad põrandal ja selg vastu 
seljatuge. Turvavöö peab olema kinnitatud.

HOIATUS

Ära aseta armatuurlauale turvapadja 
asukoha ette või kohale esemeid.

88
03

51
6j

HOIATUS

Ära kunagi paiguta turvatoolis või 
turvaistmel last esiistmele, kui turvapadi 
(SRS) on aktiveeritud.

Ära luba lapsel kunagi seista või istuda 
kõrvalistuja istme ees. Alla 140 cm pikkused 
inimesed ei tohi istuda juhi kõrval esiistmel, 
kui turvapadi (SRS) on aktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu 
ohtu sattuda.
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Asukoht, vasakpoolse rooliga auto.

Asukoht, parempoolse rooliga auto.

SRS-süsteem

Vasakpoolse rooliga auto

Parempoolse rooliga auto

Süsteem koosneb turvapatjadest ja 

sensoritest. Piisava tugevusega kokkupõrke 

korral aktiveeruvad sensorid ja turvapadi/

turvapadjad täituvad kuuma gaasiga. Löögi 

summutamiseks tühjeneb padi surve mõjul. 

Seejuures moodustub suits, see on täiesti 

normaalne. Kogu protsess, sh. turvapadja 

täitumine ja tühjenemine toimub 

kümnendiksekundite jooksul.
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TÄHTIS TEAVE

Remonditöid tohib läbi viia ainult Volvo 
volitatud teenindus. SRS-süsteemi 
muutmine või parandamine võib tekitada 
talitlushäireid, millega kaasnevad tõsised 
inimvigastused.

TÄHELEPANU 

Sensorite reageerimine sõltub kokkupõrke 
olukorrast ja sellest, kas juhi ja kõrvalistuja 
turvavöö on kinnitatud või mitte. Seepärast 
on võimalik, et kokkupõrke olukorras 
aktiveerub vaid üks turvapadi (või mitte 
kumbki). SRS-süsteem tunnetab 
kokkupõrkel sõidukile rakenduvat jõudu 
ning vastavalt sellele avaneb kas üks või 
mitu turvapatja. Turvapatjade võimsus on 
samuti kohandatud sõidukile avalduva 
kokkupõrkejõuga.
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Turvapadja (SRS) sisse-/
väljalülitamine*

Näit katusepaneelil

Kõrvalistuja turvapatja (SRS) saab välja 

lülitada. See on vajalik näiteks lapse 

turvatooli paigaldamisel esiistmele.

Katusepaneelil olev kiri näitab, et kõrvalistuja 

turvapadi (SRS) on välja lülitatud.

Sisse/välja lülitamine

Lüliti asetseb armatuurlaua küljel kõrvalistuja 

pool, sellele pääseb ligi kõrvalistuja ukse 

avamisel. Kontrolli, kas lüliti on soovitud 

asendis. Volvo soovitab kasutada asendi 

muutmiseks puldivõtit. Puldivõtme kohta loe 

täpsemalt lk. 37. (Kasutada võib ka muid 

võtmesarnase kujuga esemeid). Ülaltoodud 

soovituste mittejärgimisel võib tekkida 

eluohtlik olukord.
Lüliti asend

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch - 
kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise süsteem).

Turvapadi (SRS) on aktiveeritud. Kui lüliti 
on selles asendis, tohivad kõrvalistuja 
istmel istuda üle 140 cm pikkused isikud, 
kuid mitte lapsed turvatoolis või 
turvaistmel.

Turvapadi (SRS) on välja lülitatud. Kui 
lüliti on selles asendis, võivad 
kõrvalistmel istuda turvatoolis või 
turvaistmel olevad lapsed, kuid mitte 
mingil juhul üle 140 cm pikkused isikud.

39
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HOIATUS

Kui auto on varustatud kõrvalistuja 
turvapadjaga (SRS), aga puudub PACOS 
(Passenger Airbag Cut Off Switch - 
kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise 
süsteem), on turvapadi alati aktiveeritud

HOIATUS

Aktiveeritud turvapadi (kõrvalistuja):

Ära kunagi paiguta turvatoolis või 
turvaistmel last esiistmele, kui turvapadi on 
aktiveeritud. See kehtib kõigi alla 140 cm 
pikkuste isikute kohta.

Väljalülitatud turvapadi (kõrvalistuja): 
Inimesed pikkusega üle 140 cm ei tohi 
istuda kõrvalistuja kohal, kui turvapadi on 
välja lülitatud.
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Külgturvapadjad SIPS-padjad

Suur osa kokkupõrkejõust juhitakse SIPSi 

(Side Impact Protection System - 

külgkokkupõrke turvasüsteem) poolt 

taladele, postidele, põrandale, katusele ja 

teistele kereosadele. Külgturvapadjad juhi- ja 

kõrvalistuja kohal kaitsevad rindkeret ja 

vaagnaluud, ning kujutavad endast SIPSi 

olulist osa. SIPS-turvapadjasüsteem 

koosneb kahest põhiosast: külgturvapadjast 

ja sensoritest. Külgturvapadjad asuvad 

esiistmete seljatugedes.

Lapse turvatool ja külgturvapadjad

Külgturvapadi ei vähenda laste turvatoolis või 

laste turvaistmel istuva lapse kaitstust autos.

Lapse turvatooli/turvaistme võib paigutada 

esiistmele, kui kõrvalistuja turvapadi ei ole 

aktiveeritud.

HOIATUS

Ära luba kellelgi istuda kõrvalistuja istmel, 
kui katusepaneelil olev tekst näitab, et 
turvapadi (SRS) on välja lülitatud ja kui 
näidikuplokil kuvatakse turvapadjasüsteemi 
hoiatussümbolit. See tähendab, et tegu on 
tõsise rikkega. Võta kohe ühendust Volvo 
volitatud teenindusega.

HOIATUS

Külgturvapadjad täiendavad SIPS-
süsteemi. Kinnita alati turvavöö.

HOIATUS

Remonditöid tohib läbi viia ainult Volvo 
volitatud teenindus. 

SIPS-süsteemi muutmine või parandamine 
võib tekitada talitlushäireid, mille tagajärjel 
võivad inimesed tõsiselt viga saada.

HOIATUS

Ära paiguta esemeid istme väliskülje ja 
uksepaneeli vahele, kuna see on 
külgturvapadja avanemispiirkond.

HOIATUS

Kasuta ainult Volvo poolt heakskiidetud 
istmekatteid. Muud istmekatted võivad 
takistada külgturvapatjade toimimist.
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SIPS-turvapadjasüsteem (SIPS-bag-

süsteem)

Juhiiste, vasakpoolne rool

Kõrvalistuja iste, vasakpoolne rool

SIPS-turvapadjasüsteem koosneb 

külgturvapadjast ja sensoritest. Piisava 

tugevusega kokkupõrke korral aktiveeruvad 

sensorid ja külgturvapadjad täituvad õhuga. 

Turvapadi täitub õhuga reisija ja uksepaneeli 

vahel ning pehmendab seega tühjenemise 

ajal esmast lööki. Külgturvapadi avaneb 

tavaliselt külgkokkupõrke korral.
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Turvakardin (IC)

Turvakardin IC (Inflatable Curtain) täiendab 

SIPS- ja SRS-turvapatju. See on paigaldatud 

lakke katuse mõlemale küljele ja kaitseb nii 

esi- kui tagaistmel viibivaid sõitjaid. Piisava 

tugevusega kokkupõrke korral aktiveeruvad 

sensorid ja turvakardin täitub õhuga. 

Turvakardin väldib kokkupõrke ajal juhi ja 

kõrvalistuja pea löömist vastu auto 

sisemust.

HOIATUS

Turvakardin täiendab turvavööd

Kinnita alati turvavöö.
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HOIATUS

Ära riputa ega kinnita katusel olevatesse 
käepidemetesse kunagi raskeid esemeid. 
Konks on mõeldud ainult kergete rõivaste 
jaoks (mitte kõvade esemete, nagu nt. 
vihmavarju riputamiseks).

Ära kinnita ega paigalda mitte midagi auto 
laekattele, uksepostidele ega 
külgpaneelidele. See võib vähendada 
ettenähtud kaitset. Kasuta ainult Volvo 
originaalosi, mis on nendesse kohtadesse 
paigaldamiseks ette nähtud.
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Kaitse kaelalülivigastuste eest – 
WHIPS Lülisamba kaitsesüsteem (WHIPS) koosneb 

energiat neelavatest seljatugedest ning on 

mõeldud spetsiaalselt esiistmete 

peatugedele. Süsteem aktiveerub tagant 

otsasõidu korral, ning aktiveerumist 

mõjutavad kokkupõrke nurk ja kiirus, samuti 

otsasõitva sõiduki liik. 

Istme omadused

WHIPS-süsteemi käivitumisel langevad 

esiistmete seljatoed tahapoole, nii et juhi ja 

kõrvalistuja isteasend muutub. See 

vähendab kaelalülivigastuste ohtu. 

WHIPS-süsteem ja lapse turvatool/

lapse turvaiste

WHIPS-süsteem ei vähenda turvatoolis ega 

turvaistmel istuva lapse kaitstust autos.

Õige isteasend

Parima kaitse saavutamiseks peaksid juht ja 

kõrvalistuja istuma istme keskel, pea 

võimalikult peatoe lähedal.
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HOIATUS

Turvakardin täiendab turvavööd Kinnita 
alati turvavöö.

HOIATUS

Ära muuda ega remondi kunagi istet ega 
WHIPS-süsteemi omavoliliselt. Võta 
ühendust Volvo volitatud teenindusega.

HOIATUS

Kui istmele on rakendunud suured 
koormused, nt seoses tagant sissesõiduga, 
tuleb lasta WHIPS-süsteemi kontrollida 
Volvo volitatud teeninduses.

Osa WHIPS-süsteemi kaitseomadustest 
võib olla kadunud, kuigi iste tundub olevat 
kahjustamata. Ka peale kergemaid tagant 
otsasõite lase süsteemi kontrollida Volvo 
volitatud teeninduses.
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Ära takista WHIPS-süsteemi toimimist

HOIATUS

Ära paiguta kastitaolisi esemeid autosse nii, 
et nad oleksid surutud tagaistme 
istmepadja ja esiistme seljatoe vahele. Pea 
meeles, et WHIPS-süsteemi talitlust ei tohi 
takistada.
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HOIATUS

Kui tagaistme seljatugi on alla klapitud, 
peab vastava esiistme ettepoole nihutama, 
nii et see ei puuduta alla klapitud seljatuge.
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Süsteemide aktiveerumisel

Kui turvapadjad on avanenud, soovitab Volvo 

järgmist:

• Lase auto Volvo volitatud teenindusse 
vedada. Ära sõida autoga, kui turvapadjad 
(airbags) on avanenud.

• Lase auto turvasüsteemi osad Volvo 
volitatud teeninduses välja vahetada.

• Pöördu alati arsti poole.

Süsteem Aktiveeritud

Turvavöö eelpinguti Laupkokkupõrke, külgkokkupõrke või tagant otsasõidu korral.

Turvapadjad SRS Laupkokkupõrkel1.

Külgturvapadjad (SIPS) Külgkokkupõrkel1.

Turvakardin (IC) Külgkokkupõrke ja mõnel juhul laupkokkupõrke korral1.

Kaelalülikaitse WHIPS Tagant otsasõidul.

1Turvapadjad (airbags) võivad mitte avaneda, kuigi auto kere kokkupõrkes tugevalt deformeerub. Terve rida faktoreid, nagu eseme jäikus ja kaal, millega kokku 
põrgatakse, auto kiirus, kokkupõrkenurk jm. mõjutavad auto erinevate turvasüsteemide aktiveerumist.

HOIATUS

Turvapadja juhtmoodul asub keskkonsoolil. 
Kui keskkonsool on vee või muu vedeliku 
tõttu märjaks saanud, ühenda akukaablid 
lahti. Ära ürita autot käivitada, sest 
turvapadjad võivad avaneda. Lase auto 
Volvo volitatud teenindusse vedada.

HOIATUS

Ära sõida kunagi avanenud turvapatjadega. 
Need raskendavad juhtimist. Ka teised 
turvasüsteemid võivad kahjustada saada. 
Turvapatjade avanemisel tekkinud suits ja 
tolm võivad rohkel kokkupuutel sellega 
ärritada/vigastada nahka ja silmi. Ärrituse 
korral loputa külma veega. Kiire avanemise 
ja turvapadja materjali tõttu võivad tekkida 
hõõrdumised ja nahapõletused.

TÄHELEPANU 

SRS-, SIPS-, IC- ja turvavöösüsteem 
aktiveeruvad kokkupõrkel või 
ümberpaiskumisel vaid üks kord.
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Turvapadjakleebised (AIRBAG-
kleebised)

SIPS-turvapadja kleebis

SIPS-turvapadja kleebis asub uksepostil

SRS-turvapadja hoiatuskleebis

SRS-turvapadja hoiatuskleebis 

(Austraalia)

SRS-turvapadja hoiatuskleebis asub 

armatuurlaual kõrvalistuja poolses otsas.
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Safety mode (ohutusrežiim) 01

Safety mode (ohutusrežiim)

Kui auto on osalenud kokkupõrkes, võib 

ekraanile ilmuda tekst Safety mode - See 

manual. See tähendab, et auto ei toimi enam 

nii nagu peaks. Safety mode on 

kaitseseisund, mis rakendub, kui kokkupõrge 

võib olla kahjustanud auto olulisi funktsioone, 

nt. kütusevoolikuid, mõne kaitsesüsteemi 

sensoreid või pidurisüsteemi.

Käivituskatse

Kontrolli kõigepealt, et ega autost kütust ei 

leki. Ka kütuselõhna ei tohi olla.

Kui kõik tundub olevat korras ja kütuseleket 

ei ole, võib proovida autot käivitada.

Kõigepealt võta kaugjuhtimispult süütelukust 

välja ja pane seejärel tagasi. Auto 

elektroonilised süsteemid püüavad 

normaalseisundi taastada. Ürita autot 

käivitada. Kui ekraanil on ikka teade Safety 

mode,  ei tohi autoga sõita ega seda 

pukseerida. Varjatud kahjustused võivad 

muuta auto sõidu ajal juhitamatuks, isegi kui 

auto tundub väljastpoolt sõidukõlbulik.

Auto liigutamine

Kui peale teksti Safety mode ilmub tekst 

Normal mode, võib auto ettevaatlikult 

eemale lükata, et see ei segaks liiklust. Ära 

liiguta autot rohkem kui vajalik.38
01

15
2s

HOIATUS

Ära ürita autot kunagi pärast safety mode -
režiimis (ohutusrežiim) olemist (nt. avarii 
korral) ise remontida või selle 
elektroonikasüsteemi lähtestada. See võib 
kaasa tuua inimvigastusi või auto 
talitlushäireid. Lase autot pärast teate 
Safety mode kuvamist Volvo volitatud 
teeninduses kontrollida ja remontida.

HOIATUS

Kui pärast teate Safety mode kuvamist on 
tunda kütuse lõhna, ära mingil juhul ürita 
autot uuesti käivitada. Välju autost nii kiiresti 
kui võimalik.

HOIATUS

Safety mode-seisundis autot ei tohi 
pukseerida. Auto tuleb vedada Volvo 
volitatud teenindusse.
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Laste turvalisus01

Üldist

Lapse paigutamine autosse ja kasutatav 

turvavarustus sõltuvad lapse kaalust ja 

pikkusest. Lisainfo vt. lk. 27.

Lapsed, sõltumata vanusest ja kasvust, 

peavad autos istudes alati korralikult 

kinnitatud olema. Ära luba kunagi lapsel 

mõne sõitja süles istuda.

Volvo toodetud laste turvavarustus on 

mõeldud just Sinu auto jaoks. Vaid Volvo 

originaalvarustust kasutades võid olla kindel, 

et kõik kinnituspunktid ja kinnitusseadised on 

õiges kohas ja küllaldaselt tugevad.

Lapse turvatool

Volvol on Volvo poolt välja töötatud ja 

testitud laste turvavarustus.

Muude laste turvatoodete kasutamisel tuleb 

lugeda tootega kaasasolevat paigaldusjuhist.

Turvatooli kinnitusrihma ei tohi kinnitada 

istme all oleva reguleerimiskangi, vedrude, 

siinide ja talade külge. Teravad ääred võivad 

kinnitusrihmu vigastada.

Lase turvatooli seljatoel toetuda vastu 

armatuurlauda. See kehtib autode kohta, kus 

ei ole kõrvalistuja kohal turvapatja või kus 

turvapadi on välja lülitatud.

Lapse turvatooli asukoht

Võib paigutada:

• lapse turvatooli/lapse turvaistme 
esiistmele, kui esiistme turvapadi ei ole 
aktiveeritud.

• seljaga sõidu suunas oleva lapse 
turvatooli tagaistmele, turvatool toetub 
esiistme seljatoele.

Lapse turvatool ja aktiveeritud turvapadi 

välistavad üksteist.

Juhul kui juhi kõrvalistuja turvapadi on 

aktiveeritud, paiguta laps alati tagaistmele. 

Juhi kõrvalistmel olev laps või turvapadja 

avanemisel saada tõsiseid vigastusi.

TÄHELEPANU 

Laste autos sõidutamise eeskirjad erinevad 
riigiti. 

HOIATUS

Ära paiguta kunagi lapse turvatooli 
esiistmele, kui auto kõrvalistuja turvapadi 
on aktiveeritud. Kui lapse turvavarustuse 
paigaldamisel tekib probleeme, pöördu 
täpsemate juhiste saamiseks 
turvavarustuse tootja poole.

HOIATUS

Alla 140 cm pikkused isikud tohivad 
esiistmel istuda vaid juhul, kui turvapadi on 
välja lülitatud.
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Laste turvalisus 01

Laste autos sõidutamise eeskirjad

Kaal/Vanus Esiiste Tagaistme äärmine istekoht Tagaistme keskmine istekoht

<10 kg
(0–9 kuud)

Turvavöö ja kinnitusrihmadega kinnitatud 
seljaga sõidusuunas asetsev turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

Turvavöö, tugijalgade ja kinnitusrihmadega 
kinnitatud seljaga sõidusuunas asetsev 
turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

Turvavöö, tugijalgade ja 
kinnitusrihmadega kinnitatud seljaga 
sõidusuunas asetsev turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

9–18 kg
(9–36 kuud)

Turvavöö ja kinnitusrihmadega kinnitatud 
seljaga sõidusuunas asetsev turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

Turvavöö, tugijalgade ja kinnitusrihmadega 
kinnitatud seljaga sõidusuunas asetsev 
turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

Turvavöö, tugijalgade ja 
kinnitusrihmadega kinnitatud seljaga 
sõidusuunas asetsev turvatool.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03135

15–36 kg
(3–12 aastat)

Koos või ilma seljatoeta turvaiste.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03139

Koos või ilma seljatoeta turvaiste.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03139

Lisavarustus:
• Koos või ilma seljatoeta turvaiste.

L1: Tüübikinnitus nr. E5 03139

• Integreeritud turvaiste.
B2: Tüübikinnitus nr. E5 03140

1Sobib teatud turvatoolidele, mis on loetletud kirjeldatud tüübikinnituses. Turvatoolid võivad olla sõidukispetsiifilised, piiratud, pooluniversaalsed või universaalsed.

2Integreeritud ja sellele vanuserühmale heakskiidetud.

HOIATUS

Ära paiguta kunagi lapse turvatooli 
esiistmele, kui auto kõrvalistuja turvapadi 
on aktiveeritud. Kui lapse turvavarustuse 
paigaldamisel tekib probleeme, pöördu 
täpsemate juhiste saamiseks 
turvavarustuse tootja poole.
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ISOFIX-kinnitussüsteem lapse 
turvatoolidele*

ISOFIX-kinnitussüsteemi kinnituspunktid 

asuvad tagaistme äärmiste istekohtade 

seljatugede alumise osa taga.

Kinnituspunktide asukoht on näidatud 

seljatoe polstril olevate sümbolitega (vt. 

ülalolevat joonist).

Vajuta kinnituspunktidele ligipääsemiseks 

turvaiste alla.

Järgi lapse turvaistme kinnitamisel ISOFIX-

kinnituspunktidesse alati tootja juhiseid.

Turvatoolide ülemised kinnituspunktid

Autos on turvatoolide kinnitamiseks ülemised 

kinnituspunktid. Need kinnituspunktid 

asuvad pakiriiulil ning on peidetud 

plastkatete alla. Kinnituspunktile 

ligipääsemiseks painuta vastav plastkate 

kõrvale. 

Sõidukitel, millel on välimistel istmetel 

klapitavad peatoed, tuleb need paigaldamise 

lihtsustamiseks kokku klappida.

Täpsem info turvatooli kinnitamise kohta 

ülemistes kinnituspunktides loe turvatooli 

tootja kasutusjuhendit.

Integreeritud turvaiste*

Tagaistme keskmisel istekohal asetsev Volvo 

integreeritud turvaiste on spetsiaalselt välja 

töötatud laste optimaalse turvalisuse 

tagamiseks. Koos auto turvavööga sobib 

turvaiste kasutamiseks 15 kuni 36 kg 

raskuste laste jaoks. Enne sõitmahakkamist 

kontrolli, kas:

• turvavöö liibub vastu lapse keha ning kas 
selles ei ole lõtke ega keerde

• turvavöö jookseb õigesti üle õla

• turvavöö vöörihm jookseb optimaalse 
kaitse saavutamiseks üle vaagna

• rihm ei jookse üle lapse kaela või lapse õla 
alt

• peatugi on reguleeritud vastavalt lapse 
suurusele.
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HOIATUS

Turvatooli rihmad tuleb alati enne 
kinnituspunktis kinnitamist viia tagumiste 
peatugede alt läbi.
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Laste turvalisus 01

Turvaistme allalaskmine

 Klapi turvaiste alla.

 Ava takjakinnitus.

 Aseta ülemine osa tagasi.
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HOIATUS

Remondi- ja vahetustöid tohib läbi viia 
ainult Volvo volitatud teenindus. Ära 
modifitseeri ega täienda turvaistet. Kui 
integreeritud turvaistmele on avaldunud 
tugev koormus, nt. kokkupõrke tagajärjel, 
tuleb kogu turvaiste välja vahetada. Isegi kui 
turvaiste on väliselt kahjustusteta, ei pruugi 
see tagada enam sama kaitset. Tugevalt 
kulunud turvaiste tuleb välja vahetada.
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Laste turvalisus01

Turvaistme ülestõstmine

 Klapi ülemine osa alla.

 Kinnita takjakinnitus.

 Klapi turvaiste istme seljatoe sisse.

Lapselukud

Tagauste käsitsi lukustamine

Lapselukud asuvad tagauste alumises servas 

ning neile pääseb ligi ainult siis, kui uks on 

avatud. Kasuta luku keeramiseks ja seega 

lapseluku sisse- või väljalülitamiseks 

puldivõtit.

 Uksi ei saa seestpoolt avada.

 Uksi saab seestpoolt avada.
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TÄHELEPANU 

Kontrolli enne istme ülesklappimist, kas 
turvaistme mõlemad osad on takjaribaga 
kinnitatud. Vastasel korral võib ülemine osa 
tagaistme seljatoe külge kinni jääda, kui 
turvaistet uuesti alla klapitakse.

TÄHELEPANU 

Elektriliste lapselukkudega autodel ei ole 
manuaalseid lapselukke.
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Laste turvalisus 01

Tagauste* ja elektriliste akende 

elektriline lukustamine (lisavarustus).

Lapselukke saab aktiveerida süüteasendis I 

või II. Kui elektriline lapselukk on 

aktiveeritud, saab tagaaknaid avada ainult 

juhiukselt. Tagauksi ei saa seestpoolt avada. 

Vajuta juhiuksel olevat lülitit. Ekraanile ilmub 

teade. Nupul olev tuli süttib, kui lukud on 

aktiveeritud.

HOIATUS

Hoia lukustusnuppe sõidu ajal alati üleval. 
Õnnetuse korral saab hädaabiteenistus nii 
kiiremini autosse. Tagaistmel olevad sõitjad 
ei saa uksi seestpoolt avada, kui lapselukud 
on aktiveeritud.

s 987 30 63
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Üldist

Autol on kaks kaugjuhtimispulti või PCC-d 

(Personal Car Communicator). Tellida saab 

kuni kuus võtit. Neid kasutatakse auto 

käivitamiseks ning lukustamiseks ja lukust 

lahti tegemiseks.

PCC-l on võrreldes kaugjuhtimispuldiga 

rohkem funktsioone. Edaspidi kasutatakse 

selles peatükis nii PCC kui kaugjuhtimispuldi 

tähistamiseks terminit kaugjuhtimispult.

Ühe auto jaoks saab programmeerida ja 

kasutada kõige rohkem kuut 

kaugjuhtimispulti.

Eemaldatavad puldivõtmed

Kaugjuhtimispuldis on eemaldatav metallist 

puldivõti, millega saab juhiust, pakiruumi 

luuki ja kindalaegast (teeninduslukk) 

mehaaniliselt avada/sulgeda.

Puldivõtme funktsioonide kohta vt. lk 37. 

Teenindusluku kohta vt. lk. 38.

Puldivõtme unikaalne kood on olemas 

volitatud Volvo teeninduses, kus võib lasta 

teha uusi puldivõtmeid.

Kaugjuhtimispuldi kaotamine

Kui oled puldi ära kaotanud, vii teine pult 

Volvo volitatud teenindusse. Kadunud puldi 

kood tuleb varguse ennetamiseks süsteemist 

kustutada.

Auto registreeritud kaugjuhtimispultide arvu 

saab kontrollida menüüst car settings  

car key memory  number of keys. 

Menüüsüsteemi kirjeldamiseks vt. lk. 94.

Key memory – (võtmemälu) küljepeeglid 

ja juhiiste*

Seadistused ühendatakse automaatselt 

vastava kaugjuhtimispuldiga, vt. lk. 61 ja 77.

Funktsiooni saab sisse/välja lülitada menüüs 

Car settings  Car key memory  Seat 

& mirror positions. Menüüsüsteemi 

kirjeldust vt. lk. 94.

Keyless drive-süsteemiga auto korral vt. 

lk. 40.

Lukustamise/lukust lahtitegemise 

indikaator

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti 

kaugjuhtimispuldi abil, kinnitab suunatulede 

vilkumine, et lukustamine/lukust 

lahtitegemine viidi õigesti läbi:

• lukustamine: vilgub üks kord

• lukust lahtitegemine: vilgub kaks korda.

Pärast lukustamist antakse sellest märku 

ainult siis, kui kõik lukud on pärast uste 

sulgemist aktiveeritud.

Funktsiooni saab sisse/välja lülitada menüüs 

Car settings  Light settings  Lock 

feedback Light või Car settings  Light 

settings  Unlock feedback Light. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

Immobilisaator

Igal kaugjuhtimispuldil on unikaalne kood. 

Autot saab käivitada vaid juhul, kui 

kasutatakse õige koodiga õiget 

kaugjuhtimispulti.

Järgmised ekraanil (näidikuplokil) kuvatavad 

veateated on seotud elektroonilise 

immobilisaatoriga: 

HOIATUS

Kui autos on lapsi:
Lülita alati välja lukustuse, elektriakende ja 
katuseluugi voolutoide, eemaldades juhi 
autost lahkudes süütelukust 
kaugjuhtimispult.

Teade Spetsifikatsioon

Key error 
Try again (Võtme 
viga - proovi 
uuesti)

Kaugjuhtimispuldi 
lugemise viga 
käivitamise ajal. Proovi 
autot uuesti käivitada.
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Auto käivitamiseks vt. lk. 81.

Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi

Patareid tuleb välja vahetada, kui:

• infosümbol süttib ja ekraanil kuvatakse 
Car key Battery low ja/või

• lukud ei reageeri 20 meetri raadiuses 
korduvalt kaugjuhtimispuldi signaalile.

Infot patarei vahetamise kohta vt. lk. 39.

Funktsioonid – kaugjuhtimispult/PCC

Kaugjuhtimispult

PCC (Personal Car Communicator)

Lukustamine

Lukust lahtitegemine

Lähenemisvalgustus

Pakiruumi luuk

Paanikafunktsioon

Täieliku õhutuse funktsioon (üldine 

avamine)

Üks pikem vajutus (vähemalt 4 sekundit) 

nupul  või  avab või sulgeb kõik aknad 

(sulgeb ka katuseluugi).

Funktsiooni saab kasutada auto kiireks 

õhutamiseks nt. kuuma ilma korral.

Funktsiooninupud

Locking (Lukustamine) – lukustab uksed ja 

pakiruumi luugi ning aktiveerib seejärel 

alarmi.

Unlocking (Lukust lahtitegemine) – teeb 

uksed ja pakiruumi luugi lukust lahti ning 

lülitab seejärel alarmi välja.

Funktsiooni saab muuta selliselt, et kõigi uste 
samaaegse lukust lahtitegemise asemel 
avatakse juhiuks pärast ühte vajutust nupul 
ning ülejäänud uksed pärast teistkordset 

Car key 
Not found 
(Autovõtit ei 
leitud)

Ainult PCC-del 
(Personal Car 
Communicator) 
Keyless drive function. 
PCC lugemise viga 
käivitamise ajal. Proovi 
autot uuesti käivitada.

Immobiliser 
See manual 
(Immobilisaator 
vt. juhendit)

Kaugjuhtimispuldi viga 
käivitamise ajal. Võta 
ühendust Volvo 
volitatud teenindusega.

Teade Spetsifikatsioon

2
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HOIATUS

Kui katuseluuk ja aknad suletakse 
kaugjuhtimispuldi abil, veendu, et kellegi 
käsi ei jää vahele.
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vajutust nupul (vajutades nuppu hiljemalt 
10 sekundit pärast esimest vajutust). 
Funktsiooni saab muuta menüüs Car 

settings  Lock settings

Approach lighting (Lähenemisvalgustus) – 
kasutatakse auto valgustuse 
sisselülitamiseks teatud kauguselt. Täpsema 
info saamiseks vt. lk. 69.

Boot lid (Pakiruumi luuk) – teeb lukust lahti 
ainult pakiruumi luugi (ilma seda avamata). 
Täpsema info saamiseks vt. lk. 43.

Panic function (Paanikafunktsioon) – 
kasutatakse tähelepanu äratamiseks 
hädaolukorras. Suunatulede ja signaali 
aktiveerimiseks vajuta ja hoia all punast 
nuppu vähemalt 3 sekundi jooksul või vajuta 
seda kaks korda 3 sekundi jooksul. 
Funktsiooni saab sama nupu abil välja 
lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit 
all. Muidu lülitub funktsioon 2 minuti ja 
45 sekundi pärast automaatselt välja.

Vahemik

Kaugjuhtimisfunktsioon toimib kuni 20 m 

kaugusel autost.

Erifunktsioonid – PCC 

 Infonupp

 Indikaatortuled

Infonupu  abil pääseb indikaatortulede 

kaudu ligi teatavale autost saadud infole .

Infonupu kasutamine

1. Vajuta infonuppu .

2. Kõik indikaatortuled  vilguvad umbes 
7 sekundi kestel ja valgus liigub ümber 
PCC. See näitab, et autost tulev info on 

loetud. Mistahes muu nupu vajutamisel 
lugemise ajal lugemine katkeb.

Indikaatortuled  annavad järgmisel 

joonisel näidatud infot.

Roheline pidev tuli: auto on lukustatud.

Kollane pidev tuli: auto ei ole lukus.

Punane pidev tuli: alarm on tööle 
hakanud.

Kahes indikaatortules vaheldumisi vilkuv 
punane tuli: näitab, et HBSi 
(südamelöögiandur) andmetel võib keegi 

TÄHELEPANU 

Kaugjuhtimispuldi funktsioone võivad 
häirida ümbritsevad raadiolained, hooned, 
topograafilised tingimused jne. Autot saab 
alati puldivõtme abil lukustada/lukust lahti 
teha, vt. lk. 37.
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TÄHELEPANU 

Kui infonupu korduval kasutamisel ei sütti 
ükski indikaatortuli, isegi mitte erinevates 
kohtades proovides (samuti mitte 7 sekundi 
möödudes ja pärast valguse liikumist ümber 
PCC), pöördu volitatud Volvo teenindusse.
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 Doors 
unlock. Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.
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autos olla. Seda näitu kuvatakse ainult 
alarmi aktiveerumisel.

Vahemik

PCC lukustusfunktsioonid töötavad kuni 

20 m kaugusel autost.

Lähenemisvalgustus, paanikafunktsioon ja 

infonupu kaudu juhitavad funktsioonid 

toimivad kuni umbes 100 m kaugusel autost.

PCC mõjuulatusest väljaspool

Kui PCC on autost info lugemiseks liiga 

kaugel, näidatakse olekut, milles auto viimati 

oli, kui selle juurest lahkuti, ilma et valgus 

liiguks sealjuures ümber PCC.

Õiget olekut näitab PCC, mida viimati 

lukustamiseks/lukust lahti tegemiseks 

kasutati.

Heart Beat Sensor (südamelöögisensor)

Funktsioon  toimib HBSi 

(südamelöögianduri) abil. HBS on auto 

alarmisüsteemi lisaseadis, mis võib kaugelt 

näidata, kas keegi on autos. Seda näitu 

kuvatakse ainult alarmi aktiveerumisel.

HBS avastab inimese südamelöögid, mis 

kanduvad üle auto keresse. Seepärast võib 

HBS-funktsioon olla müra- ja 

vibratsioonirikkas keskkonnas häiritud.

Keyless drive

Vt. lk. 40.

Eemaldatav puldivõti

Kasuta juurdepääsu takistamiseks 

kindalaekasse ja pakiruumi kaugjuhtimispuldi 

eemaldatavat puldivõtit 1. See tähendab, et 

ilma puldivõtmeta kaugjuhtimispulti saab 

kasutada ainult uste avamiseks ja autoga 

sõitmiseks.

Puldivõtit kasutatakse kindalaeka 

sulgemiseks autost nt. hoolduse ajaks 

lahkudes või auto parkida laskmiseks hotellis 

vms. kohas (nn. teeninduslukustus, vt. lk. 38). 

Anna kaugjuhtimispult teenindajale ja jäta 

eemaldatav puldivõti endale.

Puldivõtmega lukust lahti tegemine

Puldivõtit saab kasutada siis, kui 

kaugjuhtimispuldi funktsioonid ei tööta või 

kui selle patareid on tühjaks saanud.

Pakiruumi kaane lukust avamine, vt. lk. 44.

Juhiukse saab lukust lahti teha (ilma 

kesklukustust aktiveerimata), keerates 

puldivõtit uksekäepidemes olevas lukus. 

Kuid see aktiveerib alarmi. Deaktiveeri alarm, 

sisestades kaugjuhtimispuldi süütelukku.

TÄHELEPANU 

Infonupu funktsioone võivad häirida 
ümbritsevad raadiolained, hooned, 
topograafilised tingimused jne.

TÄHELEPANU 

Kui infonuppu vajutades ei sütti ükski 
indikaatortuli, võib olla selle põhjuseks see, 
et PCC ja autovahelist sidet häirisid viimati 
ümbritsevad raadiolained, hooned, 
topograafilised tingimused vms.

1 Kehtib teatud riikidele
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Puldivõtme väljavõtmine

Lükka vedrulukustus  kõrvale, tõmmates 

puldivõtit samal ajal otse tagasi .

Võtme kohale asetamine

Puldivõtme vigastamise vältimiseks aseta 

see ettevaatlikult kaugjuhtimispulti tagasi.

1. Hoia kaugjuhtimispulti avaga ülespoole ja 
lase puldivõti avasse.

2. Vajuta kergelt puldivõtit. Kui puldivõti 
läheb oma kohale, peaks olema kuulda 
klõpsatus.

Service locking* (Teeninduslukustus)

Kaugjuhtimispuldi aktiivsed lukud, kui 
teeninduslukustus ei ole aktiveeritud.

Kaugjuhtimispuldi aktiivsed lukud, kui 
teeninduslukustus ei ole aktiveeritud.

Teeninduslukustus: keera puldivõtit 

kindalaekas 180 kraadi päripäeva. See 

tähendab ka seda, et pakiruumi luuk 

blokeeritakse kaugjuhtimispuldist avamise 

vastu (ekraanil kuvatakse vastav teade).

Kindalaeka sulgemine, vt. lk. 43.
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Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Aku tüüp: CR2430, 3 V (üks 

kaugjuhtimispuldis ja kaks PCC-s).

Avamine

Lükka vedrulukustus  kõrvale, 
tõmmates puldivõtit samal ajal otse 
tagasi .

Aseta vedrukinnitusega katte taga 
olevasse avasse kruvikeeraja ning 
kanguta pult kergelt üles.

Patarei vahetamine

Vaata katte siseküljelt järgi, kummal pool 
asub patarei/patareide (+) ja (–) pool.

Kaugjuhtimispult

Kanguta patarei ettevaatlikult välja. 
Paigalda uus patarei (+) poolega allpool.

PCC

Kanguta patareid ettevaatlikult välja. 
Kõigepealt aseta kohale üks uus patarei 
(+ ) poolega ülevalpool. Aseta valge 
plastriba vahele ning paigalda teine uus 
patarei (+) poolega allpool.

Kokkupanek

1. Vajuta pult kokku.

2. Hoia kaugjuhtimispulti avaga ülespoole 
ja lase puldivõti avasse.

3. Vajuta kergelt puldivõtit. Kui puldivõti 
läheb oma kohale, peaks olema kuulda 
klõpsatus.
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TÄHELEPANU 

Keera kaugjuhtimispult nii ümber, et nupud 
asetsevad üleval - nii ei kuku patareid puldi 
avamisel välja.

TÄHTIS TEAVE

Väldi patarei ja selle klemmide puudutamist 
sõrmedega, sest see võib patarei talitlust 
kahjustada.

G
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TÄHTIS TEAVE

Kõrvalda vanad patareid 
keskkonnasõbralikul viisil.
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Keyless drive (ainult PCC-ga)

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

PCC keyless drive-funktsioon võimaldab 

autot ilma võtmeta lukust lahti teha ja 

lukustada ning sellega sõita. Piisab, kui PCC 

on kaasas. Tänu süsteemile on autot 

mugavam avada nt siis, käed ei ole vabad.

Auto kahel PCC-l on Keyless-funktsioon. 

PCC-sid saab juurde tellida.

PCC mõjuulatus

Selleks, et avada ust või pakiruumi luuki, ei 

tohi PCC olla kaugemal kui 1,5 m auto 

uksekäepidemest või pakiruumi luugist. See 

tähendab, et PCC peab olema ukse avaja või 

lukustaja käes. Autoust ei saa lukustada ega 

lukust lahti teha, kui PCC asub ukse suhtes 

teisel pool autot.

Joonisel olevad punased ringid näitavad 

piirkonda, mida süsteemi antennid katavad.

Kui autost on eemaldatud kõik PCC-d ja kõik 

uksed on suletud, kuvatakse infoekraanil 

hoiatusteade ning samaaegselt kõlab 

meeldetuletussignaal. Teade kuvatakse PCC 

autosse tagasitoomisel.

Hoiatusteade ja audiosignaal kaovad, kui 

PCC tuuakse autosse tagasi pärast:

• mõne ukse avamist või sulgemist

• PCC sisestamist süütelukku

• READ-nupu vajutamisel.

PCC turvaline kasutamine

Kui keyless drive-funktsiooniga PCC on 

autosse unustatud, siis lülitub see auto 

lukustamisel ajutiselt välja. Kolmandad isikud 

ei saa siis ust avada.

Kui keegi peaks sellel ajal autosse sisse 

murdma, ukse avama ja PCC leidma, saab 

selle uuesti aktiveerida. Seetõttu tuleb 

kõikide PCC-dega väga hoolas olla.

PCC-funktsiooni häired

Keyless drive-funktsiooni toimimist võivad 

häirida elektromagnetilised väljad ja 

varjestamine. Seepärast ära aseta PCC’d 

mobiiltelefoni ega metallesemete lähedusse.

Kui häired siiski tekivad, kasuta PCC ja 

puldivõtit tavalisel kombel, vt. lk. 35.

Lukust lahtitegemine

Ava uksed käepidemest või pakiruumi luuk 

selle käepidemest.

Puldivõtmega lukust lahti tegemine

Kui PCC keyless drive-funktsioon ei tööta, 

saab juhiukse puldivõtme abil lukust lahti 

teha. Sellisel juhul ei aktiveerita 

kesklukustust.

Key memory (Võtmemälu) – juhiiste ja 

küljepeeglid*

PCC mälufunktsioon

Kui autole läheneb mitu PCC-d omavat 

isikut, kasutatakse selle isiku seadeid, kes 

avab juhiukse.
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TÄHTIS TEAVE

Ära jäta PCC-d kunagi autosse.

TÄHELEPANU 

Avades luku puldivõtmega, hakkab alarm 
tööle. Väljalülitamiseks, vt. lk. 46.



02 Lukustus ja alarm

41

Keyless drive

02

Seadistusi muudetakse pärast juhiukse 

avamist kahel viisil:

• juhiistmelt: vajutades PCC-l lukust 
lahtitegemise nuppu, vt. lk. 35

• vajutades istmeseadistuste nuppu, vt. 
lk. 61.

Lukustamine

Lukusta uksed ja pakiruumi kaas, lükates 

väljaspool ukse käepidemel olev 

lukustusnupp sisse.

Enne auto lukustamist peavad kõik uksed ja 

pakiruumi luuk olema suletud. Vastasel korral 

auto ei lukustu.

Luku seadistused

Keyless-funktsiooni saab kohandada 

vastavalt sellele, milliseid autouksi 

soovitakse lukust lahti teha, menüüs Car 

settings  Lock settings  Keyless 

entry. Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.
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Lukustamine ja lukust lahtitegemine

Väljastpoolt

Kaugjuhtimispult lukustab/teeb lukust lahti 

samaaegselt kõik uksed ja pakiruumi. 

Lukustamisel vabastatakse lukustusnupud ja 

uste sisemised käepidemed1.

Tankeluuki saab avada siis, kui auto on 

lukustamata. Seda ei saa avada, kui auto on 

lukustatud ja alarm aktiveeritud.  

Seestpoolt

Kõiki uksi ja pakiruumi luuki saab üheaegselt 

lukustada või lukust lahti teha, kasutades 

uksepaneelil olevaid uksenuppe.

Lukust lahtitegemine

Vajuta ukse lukust lahtitegemise nuppu. 

Vajuta ja hoia all ka kõikide akende 

avamiseks.

Lukustamine

Vajuta pärast esiuste sulgemist ukse 

lukustamisnuppu. Hoia nuppu all ka kõigi 

akende ja katuseluugi (kui see on olemas), 

sulgemiseks.

Kõiki uksi saab käsitsi lukustada, kasutades 

pärast ukse sulgemist sellel olevat vastavat 

nuppu. Tõmba ukse käepidet ukse lukust 

lahtitegemiseks üks kord. Tõmba ukse 

käepidet ukse avamiseks kaks korda.

Automaatne taaslukustamine

Kui kahe minuti jooksul pärast lukkude 

avamist ühtki ust ega pakiruumi kaant ei 

avata, lukustuvad need kõik automaatselt 

uuesti. See funktsioon on mõeldud juhuks, 

kui auto lahkudes kogemata lukustamata 

lk. 45.

Automaatne lukustamine

liikumahakkamisel automaatselt lukustada.

 

vt. lk. 94.

1 Kehtib teatud riikidele

TÄHELEPANU 

Autot saab lukustada ka siis, kui mõni uks 

on avatud1. Lahtioleva ukse sulgemisel 
lukustub ka see ning tekib oht, et 
kaugjuhtimispult jääb autosse luku taha.

1Kehtib ainult teatud riikide autodele, kuid mitte 
Keyless drive-süsteemiga autodele.

HOIATUS

Arvesta sellega, et auto lukustamisel 
väljastpoolt võite autosse luku taha jääda.

83
02

56
2s

Funktsiooni saab sisse/välja lülitada menüüs 

jäetakse. Signalisatsiooniga autode kohta vt. 

 Lock settings 

Uksi ja pakiruumi luuki saab auto 

Car settings Doors

automatic lock. Menüüsüsteemi kirjeldust 
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Kindalaegas

Kindalaeka lukust lahtitegemiseks keera 
võtit veerand pööret (90 kraadi) 
vastupäeva. Kui lukk on lahti, on 
võtmeauk vertikaalasendis.

Kindalaeka lukustamiseks keera võtit 
veerand pööret (90 kraadi) päripäeva. Kui 
lukk on kinni, on võtmeauk 
horisontaalasendis.

Kindalaegast saab lukustada ja lukust lahti 

teha ainult kaugjuhtimispuldis oleva 

eemaldatava puldivõtme abil.

Teeninduslukustus, vt. lk. 38.

Pakiruumi lukust lahtitegemine/

lukustamine

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti 

tegemine

Vajuta pakiruumi luugi lukust lahti 

tegemiseks kaugjuhtimispuldi nuppu. 

Näidikuplokil olev alarmituli kustub, 

näitamaks, et autoalarm on täielikult 

deaktiveeritud. Alarmitase, liikumissensorid 

ja pakiruumi avamise sensorid ühendatakse 

automaatselt lahti. Uksed jäävad lukku ja 

kaitstuks.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajuta kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu, vt. 

lk. 35.

Armatuurlaual olev alarminäidik hakkab 

vilkuma, mis tähendab, et alarm on 

aktiveeritud.

Kui uksed on pakiruumi sulgemise ajal 

lukustatud, jääb luuk lukust lahti, kuni auto 

lukustatakse kaugjuhtimispuldist.

Auto lukustamine seestpoolt

Vajuta pakiruumi kaane luku avamiseks 

tulede juhtpaneelil olevat nuppu .

A B
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TÄHELEPANU 

Funktsioon ei ava pakiruumi luuki.
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Puldivõtmega lukust lahti tegemine

Kui kaugjuhtimispuldi pakiruumi avamise 

nupp ei tööta, saab pakiruumi lukust lahti 

teha puldivõtme abil.

Kanguta lahti võtmeauku kattev kate.

Tee pakiruumi luuk lukust lahti, 
keerates puldivõtit pool ringi 
vastupäeva, nagu jooniselt näha.

Sundlukustus1

Sundlukustuse korral ei saa uksi seestpoolt 

avada, kui nad on lukustatud. Sundlukustust 

saab aktiveerida kaugjuhtimispuldi abil ning 

see lülitub sisse 10 sekundilise viivitusega 

pärast uste lukustamist.

Autot saab sundlukustusest lahti teha ainult 

kaugjuhtimispuldi abil. Juhiust saab lukust 

lahti teha ka väljastpoolt võtmega.

Sundlukustuse ajutine väljalülitamine

Kui keegi soovib autosse jääda, kuid uksi 

soovitakse väljastpoolt siiski lukustada, saab 

sundlukustuse välja lülitada.

1. Eemalda kaugjuhtimispult süütelukust. 
Väljalülitamine on võimalik ühe minuti 
jooksul pärast mootori väljalülitamist.

2. Vajuta klahvile.

Kui auto on varustatud alarmiga, lülitatakse 

välja samaaegselt ka liikumis- ja 

kaldeandurid*, vt. lk. 47.

Nupus olev tuli jääb põlema niikauaks, kuni 

auto puldist lukustatakse. Ekraanile jääb 

teade 10 sekundiks või niikauaks, kuni auto 

lukustatakse. Andurid ja sundlukustus 

aktiveeritakse uuesti järgmisel korral autot 

käivitades. 

1
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1 Kehtib teatud riikidele
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HOIATUS

Kui keegi jääb autosse, tuleb kindlasti välja 
lülitada sundlukustusfunktsioon, et keegi ei 
jääks autosse luku taha.
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Üldist

Alarm hakkab tööle, kui:

• uks, kapott või pakiruumi luuk avatakse

• süütelukku pannakse vale võti või lukku 
üritatakse muud moodi mõjutada

• salongis tuvastatakse liikumine 
(liikumisanduri olemasolul)

• autot tõstetakse või seda pukseeritakse 
(kaldesensori* olemasolul)

• akukaabel võetakse lahti

• üritatakse sireeni välja lülitada.

Kui alarmsüsteemis on rike, kuvatakse 

ekraanil teade. Võta ühendust Volvo volitatud 

teenindusega.

Alarmituli

Armatuurlaual olev tuli näitab alarmsüsteemi 

olekut:

• tuli on väljas – alarm on välja lülitatud

• tuli vilgub ühe korra sekundis – alarm on 
aktiveeritud

• tuli vilgub kiirest pärast alarmi 
väljalülitamist (ja kuni süütevõtme 
sisestamiseni süütelukku ja 
süüteasendisse I viimiseni) – alarm on 
käivitunud. 

Alarmi aktiveerimine

Vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu. Auto 

suunatuled vilguvad pikalt, kinnitamaks, et 

alarm on aktiveeritud ja uksed lukustatud.

Alarmi aktiveerimise kinnitusviisi saab muuta 

vastavalt Sinu soovile menüüs Car settings 

 Lock settings  Keyless entry. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

TÄHELEPANU 

Liikumisandurid käivitavad alarmi liikumise 
korral salongis. Seetõttu võib alarm 
käivituda, kui autol jäetakse aken lahti või 
kui kasutatakse elektrilist 
salongikütteseadet. Selle vältimiseks: sulge 
autost lahkumisel aknad ning suuna 
salongikütteseade selliselt, et see ei oleks 
suunatud üles salongi poole.

TÄHELEPANU 

Ära ürita alarmsüsteemi komponente ise 
remontida või modifitseerida. See võib 
muuta kindlustuse kehtetuks.
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Alarmi väljalülitamine

Vajuta kaugjuhtimispuldil Unlock-nuppu. 

Auto suunatuled vilguvad kaks korda lühidalt, 

kinnitamaks, et alarm on deaktiveeritud ja 

uksed lukust lahti tehtud.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajuta kaugjuhtimispuldil Unlock-nuppu või 

aseta võti süütelukku. Suunatulede kaks 

lühikest vilgutust kinnitavad väljalülitust.

Muud alarmifunktsioonid

Alarmi automaatne aktiveerimine

See funktsioon on mõeldud juhuks, kui auto 

alarm unustatakse kogemata aktiveerimast.

Kui auto tehakse lukust lahti 

kaugjuhtimispuldi abil (ja alarm lülitatakse 

välja) ning ühtegi ust ega pakiruumi luuki ei 

avata kahe minuti jooksul, aktiveerub alarm 

automaatselt. Samal ajal lukustatakse auto.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle:

• Kostub 30 sekundi vältel sireen. Sireenil 
on oma patarei, mis ei sõltu autoakust.

• Kõik suunatuled vilguvad viis minutit või 
kuni alarm on välja lülitatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Kui kaugjuhtimispult ei tööta, saab alarmi 

välja lülitada ja auto käivitada järgmisel viisil:

1. Ava juhiuks võtmega. Alarm hakkab tööle 
ja kostub sireen.

2. Aseta kaugjuhtimispult süütelukku. 
Alarm lülitub välja. Alarmituli vilgub 
kiiresti, kuni kaugjuhtimispult 
süütelukku asetatakse.
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Alarmi ajutine väljalülitamine 

Andurite väljalülitamine

Alarmi juhusliku töölehakkamise vältimiseks, 

nt. praamisõidu ajal, saab liikumis- ja 

kaldesensorid ajutiselt välja lülitada.

Selleks vajuta väljalülitusnuppu. Selleks et 

andurid välja lülitada, ei tohi mootori 

väljalülitamisest olla möödunud rohkem kui 

minut. Nupus olev tuli põleb niikaua, kuni 

auto lukustatakse.

Teade jääb ekraanile 10 sekundiks või 

niikauaks, kuni auto lukustatakse.

Andurid aktiveeritakse uuesti auto järgmisel 

käivitamisel.

Juhul kui auto on varustatud 

sundlukustusega, lülitub see samal ajal sisse, 

vt. lk. 44.

Alarmsüsteemi kontrollimine

Salongi liikumisandurite kontrollimine

1. Sulge kõik aknad. Jää autosse.

2. Aktiveeri alarm, vt. lk. 45.

3. Oota 15 sekundit.

4. Käivita alarm, viies oma käed seljatoe 
kõrgusel ette ja tagasi. Kõlab sireen ja 
kõik suunatuled vilguvad.

5. Lülita alarm välja, tehes auto 
kaugjuhtimispuldi abil lukust lahti.

Ustes olevate alarmiandurite 

kontrollimine

1. Aktiveeri alarm, vt. lk. 45.

2. Oota 15 sekundit.

3. Ava juhiuks lukust puldivõtme abil.

4. Ava juhiuks. Kõlab sireen ja kõik 
suunatuled hakkavad vilkuma.

5. Lülita alarm välja, tehes auto 
kaugjuhtimispuldi abil lukust lahti.

Kapotis olevate alarmiandurite 

kontrollimine

1. Istu autosse ja lülita alarm välja, vt. lk. 46.

2. Aktiveeri alarm, vt. lk. 45. Jää autosse ja 
lukusta uksed kaugjuhtimispuldil olevast 
nupust.

3. Oota 15 sekundit.

4. Ava kapott armatuurlaua all olevast 
käepidemest. Kõlab sireen ja kõik 
suunatuled hakkavad vilkuma.

5. Lülita alarm välja, tehes auto 
kaugjuhtimispuldi abil lukust lahti.
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Funktsioon Lk. Funktsioon Lk.

Menüüd ja teated, suunatuled, kaug-/lähituled, 
pardaarvuti

97, 67, 65, 
118

Menüü, kliima ja audiosüsteemi juhtelemendid 94, 102, 
112

Kiirusehoidik 122, 58 Kliimaseade, ECC 102

Helisignaal, turvapadjad (airbags) 63, 15 Käigukang 84

Näidikuplokk 54, 58 Aktiivse raami juhtelemendid (Four-C) 121

Menüü, audiosüsteemi ja telefoni juhtelemendid 94, 109, 
140

Klaasipuhastid ja klaasipesu 73, 74

Süütelukk 81 Rooli seadistamine 63

Käivitus-/seiskamisnupp 59 Seisupidur 89, 89

Ohutuled 67 Kapotiavaja 172

Ukse käepide – Istmeseadistus 60

Juhtpaneel 75, 77, 31, 
42

Esitulede regulaator, kütusepaagi luugi ja pakiruumi 
luugi avaja

64, 155, 
158
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Funktsioon Lk. Funktsioon Lk.

Ohutuled 67 Juhtpaneel 75, 77, 31, 
42

Süütelukk 59 Istmeseadistus 60

Käivitus-/seiskamisnupp 81 Kapotiavaja 172 

Kiirusehoidik 122, 123 Seisupidur 89, 89

Näidikuplokk 54, 58 Rooli seadistamine 63

Helisignaal, turvapadjad (airbags) 63, 15 Menüüd ja teated, suunatuled, kaug-/lähituled, 
pardaarvuti

97, 67, 65, 
118

Menüü, audiosüsteemi ja telefoni juhtelemendid 94, 109, 
140

Aktiivse raami juhtelemendid (Four-C) 121

Klaasipuhastid ja klaasipesu 73, 74 Käigukang 84

Esitulede regulaator, kütusepaagi luugi ja pakiruumi 
luugi avaja

64, 155, 
158

Kliimaseade, ECC 102.

Ukse käepide – Menüü, kliima ja audiosüsteemi juhtelemendid 94, 102, 
112
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Ekraanid

Ekraanid

Ekraanidel  kuvatakse info mõnede auto 

funktsioonide kohta, nt. kiirusehoidik, 

pardaarvuti ja teated. Infot kuvatakse 

tekstide ja sümbolite abil. 

Ekraani kasutavate funktsioonide all on 

toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud

Näidikuplokil olevad mõõdikud

Spidomeeter

Kütusemõõdik, vt. ka kütuse 
juurdevalamine, lk. 155.

Tahhomeeter
Näitab mootori pöörete arvu minutis 
(pm).

Märgu-, info- ja hoiatussümbolid

Märgu- ja hoiatussümbolid

Märgu- ja infosümbolid

Märgu- ja hoiatussümbolid1

Kaugtulede ja suunatulede sümbol

Talitluse kontroll

Kõik märgu- ja hoiatussümbolid süttivad 

süüte asendis II või mootori käivitamisel. 

Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik 

sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, 

mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll 

viiakse läbi süüte asendis II, kustuvad 

5 sekundi pärast kõik sümbolid, välja arvatud 

36
03

84
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0 1

1 Teatud mootorivariantidel ei kasutata madala 
õlitaseme sümbolit. Hoiatused edastatakse 
ekraanitekstide kaudu, vt. lk. 173.
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auto heitmesüsteemis oleva rikke sümbol ja 

madala õlirõhu sümbol.

Märgu- ja infosümbolid

Haagise suunatuled

See sümbol vilgub suunatulede 

kasutamisel, kui haagis on ühendatud. Kui 

tuli vilgub kiiremini, on mõni haagise või auto 

tuledest rikkis.

Viga heitmesüsteemis

Sõida Volvo volitatud teenindusse ja 

lase süsteemi kontrollida.

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et 

süsteem ei tööta. Auto tavaline 

pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita 

edasi. 

1. Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita 
mootor välja.

2. Käivita mootor uuesti.

3. Kui tuli põleb ikka, sõida Volvo volitatud 
teenindusse, et ABS-süsteemi 
kontrollida.

Tagumine udutuli

See sümbol süttib, kui tagumine 

udutuli põleb.

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et 

stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev 

põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

Mootori eelsoojendi (diisel)

See sümbol süttib mootori 

eelsoojendamise ajal. Mootorit hakatakse 

eelsoojendama temperatuuril alla –2 °C. Auto 

saab käivitada pärast sümboli kustumist.

Kütusetase paagis madal

See sümbol süttib, kui 

bensiinimootoriga autosse on jäänud umbes 

kaheksa liitrit kütust ja diiselmootoriga 

autosse umbes 7 liitrit kütust.

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta 

nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja 

ekraanil kuvatakse tekstiteade. Tekstiteate 

saab kustutada, vajutades READ-nuppu, vt. 

lk. 97 või teade kustub mõne aja pärast 

automaatselt (aeg sõltub funktsioonist). 

Infosümbol võib süttida ka koos teiste 

sümbolitega. 

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on 

sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

Vasakpoolsed suunatuled

Parempoolsed suunatuled

Ohutulede kasutamisel vilguvad mõlemad 

suunatulede sümbolid.

Sümbol Spetsifikatsioon

Haagise suunatuled

Viga heitmesüsteemis

Viga ABS-süsteemis

Tagumine udutuli

Stabiilsussüsteem

Mootori eelsoojendi (diisel)

Kütusetase paagis madal

Informatsioon, loe 
ekraaniteksti

Kaugtul sees 

Vasakpoolsed suunatuled

Parempoolsed suunatuled

TÄHELEPANU 

Teenindusteate kuvamisel saab sümboli ja 
teate kustutada, vajutades READ-nuppu, 
või need kaovad mõne aja pärast ise. 
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Märgu- ja hoiatussümbolid

Madal õlirõhk

Kui see sümbol süttib sõidu ajal, siis 

on mootori õlirõhk liiga madal. Seiska mootor 

viivitamatult ja kontrolli mootori õlitaset, 

vajadusel vala õli juurde. Kui sümbol põleb, 

kuid õlitase on normaalne, võta ühendust 

Volvo volitatud teenindusega. 

Seisupidur rakendatud

See sümbol põleb pidevalt, kui 

seisupidur on rakendatud. Elektrilise 

seisupiduriga vilgub see sümbol piduri 

rakendamise ajal ning jääb seejärel pidevalt 

põlema. 

Vilkuv sümbol tähendab, et tekkinud on rike. 

Loe ekraanile ilmuvat teadet.

Turvapadjad (Airbags) – SRS

Kui see sümbol jääb põlema või süttib 

sõidu ajal, tähendab see, et turvavöö keeles, 

SRS-, SIPS- või IC-süsteemis on avastatud 

rike. Sõitke koheselt Volvo volitatud 

teenindusse ja laske süsteemi kontrollida.

Turvavöö kinnituse kontroll

See sümbol süttib, kui esi- või 

tagaistmel istuv sõitja ei ole turvavööd peale 

pannud.

Generaator ei lae

See sümbol süttib sõidu ajal, kui 

elektrisüsteemis on tekkinud rike. Võta 

ühendust Volvo volitatud teenindusega.

Viga pidurisüsteemis

Kui tuli süttib, võib pidurivedeliku tase 

olla liiga madal. Peata auto ohutus kohas ja 

kontrolli pidurivedeliku mahutis oleva 

vedeliku taset, vt. lk. 176. 

Kui piduri- ja ABS-sümbolid põlevad 

üheaegselt, võib olla tekkinud viga pidurijõu 

jaotussüsteemis.

1. Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita 
mootor välja.

2. Käivita mootor uuesti.

• Kui mõlemad sümbolid kustuvad, sõida 
edasi.

• Kui sümbolid jäävad põlema, kontrolli 
pidurivedeliku mahutis oleva vedeliku 
taset. Vt. lk. 176. Kui pidurivedeliku tase 
on normaalne, kuid sümbolid põlevad 
endiselt, võib autoga ettevaatlikult 
volitatud Volvo teenindusse sõita ja lasta 
seal pidurisüsteemi kontrollida. 

Sümbol Spetsifikatsioon

Madal õlirõhk1

1 Teatud mootorivariantidel ei kasutata 
madala õlitaseme sümbolit. Hoiatused 
edastatakse ekraanitekstide kaudu, vt. 
lk. 173 ja 174.

Seisupidur rakendatud

Turvapadjad – SRS

Turvavöö kinnituse kontroll

Generaator ei lae

Viga pidurisüsteemis

Hoiatus 

TÄHELEPANU 

See sümbol süttib ka siis, kui mehaaniline 
seisupidur on nõrgalt rakendatud.

HOIATUS

Kui mahutis oleva vedeliku tase on alla 
MIN-tähist, tuleb auto vedada Volvo 
volitatud teenindusse ja lasta seal 
pidurisüsteemi kontrollida.
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Näidikud ja reguleerimisnupud

03Hoiatus 

Punane hoiatussümbol süttib, kui on 

avastatud ohutust ja/või auto juhitavust 

vähendav rike. Samal ajal kuvatakse ekraanil 

selgitav tekst. Sümbol jääb põlema niikauaks 

kuni rike on kõrvaldatud, kuid tekstiteate 

saab kustutada, vajutades READ-nuppu, vt. 

lk. 97. Hoiatussümbol võib süttida ka koos 

teiste sümbolitega.

Meede:

1. Peata auto ohutus kohas. Ära sõida enam 
autoga.

2. Loe ekraanil olevat infot. Tegutse 
vastavalt ekraanil olevale teatele. 
Kustuta teade vajutades READ-nuppu.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni ustest, kapott1 või pakiruumi luuk ei 

ole korralikult kinni, süttib näidikuplokil info- 

või hoiatussümbol koos selgitava tekstiga. 

Peata auto ohutus kohas nii kiiresti kui 

võimalik ja sulge lahtiolev uks, kapott või 

pakiruumi luuk.

Kui autoga sõidetakse kiirusega alla 

7 km/h, süttib infosümbol.

Kui autoga sõidetakse kiirusega üle 

7 km/h, süttib hoiatussümbol.

HOIATUS

Kui piduri- ja ABS-sümbolid põlevad 
üheaegselt, on oht, et auto tagaosa võib 
tugeval pidurdamisel sattuda 
külglibisemisse.

1 Ainult alarmseadmega autod
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03

Päevasõidumõõdik

Päevasõidumõõdik ja nupp

Mõõdikuid kasutatakse lühikeste vahemaade 

mõõtmiseks. Lühike vajutus  lülitab kahe 

päevasõidumõõdiku T1 ja T2 vahel. Pikk 

vajutus (kauem kui 2 sekundit) nullib aktiivse 

sõidumõõdiku. Kilometraaž kuvatakse 

ekraanil .

Kell

Kell ja seadistusnupp

Aja seadistamiseks keera nuppu  päri- või 

vastupäeva. Seadistatud aeg kuvatakse 

ekraanil .

Kella saab ajutiselt asendada sümboli ja 

teatega, vt. lk. 97.

Sõidumõõdiku ja kella juhtnupud

Juhtnuppude asukoht
38
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Süüte asendid

03

Funktsioonid

Kaugjuhtimispuldiga süütelukk, käivitus-/
seiskamisnupp

Aseta kaugjuhtimispult sisse ja 

eemalda see seejärel

Pult asetatakse süütelukku. Ühe kerge 

tõukega liigub võti õigesse asendisse.

Pult eemaldatakse süütelukust ühe 

vajutusega. Pult lükatakse süütelukust välja 

ning selle saab seejärel eemaldada. 

Automaatkäigukasti* kang peab olema 

asendis P.

Infot audiosüsteemi funktsioonide kohta, kui 

kaugjuhtimispult on eemaldatud, vt. lk. 109.

Süüte asend 0

Aseta kaugjuhtimispult süütelukku.

Süüte asend I

Vajuta kaugjuhtimispult süütelukku ja vajuta 

START/ STOP.

Süüte asend II

Vajuta kaugjuhtimispult süütelukku ja vajuta 

umbes 2 sekundit START/ STOP.

Mootori käivitamine III

Käivita mootor, vt. lk. 81.

Mootori seiskamine

Vajuta START/ STOP. (Kui mootor töötab ja 

auto liigub, hoia nuppu all, kuni mootor 

seiskub).

Vii süüde tagasi asendisse 0

Vajuta START/ STOP süüte asenditest I, II,  

või III tagasiminemiseks asendisse 0. 

39
05

61
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TÄHELEPANU 

Piduri-/siduripedaali ei tohi vajutada süüte 
asendis I ja II.

TÄHELEPANU 

Süütelukus olevad võõrkehad võivad 
funktsiooni kahjustada või luku lõhkuda.

TÄHELEPANU 

Pukseerimise ajal peab süüde olema 
asendis II, et tulesid saaks sisse lülitada.

Asend Funktsioon

0 Odomeeter, kell ja 
temperatuurimõõdik on 
valgustatud. Roolilukk 
deaktiveeritakse. Audiosüsteemi 
saab kasutada.

I Katuseluuki, elektrilisi aknaid, 
telefoni, ventilaatorit, ECC-d, 
tuuleklaasipuhasteid saab 
kasutada.

II Esituled süttivad. Hoiatus-/
indikaatortuled süttivad 
5 sekundiks. Kogu varustus 
töötab, välja arvatud 
istmesoojendused ja tagaakna 
soojendus, mis töötavad ainult 
sisselülitatud mootoriga.
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Istmed

03

Esiistmed 

Nimmetugi, keera ratast1.

Edasi/tagasi: tõsta käepidet kauguse 
reguleerimiseks roolist ja pedaalidest. 
Kontrolli, kas iste on pärast asendi 
muutmist lukustunud.

Istmepadja esiserva tõstmine/
allalaskmine, pumpa üles/alla.

Seljatoe kalde reguleerimiseks keera 
ratast.

Istme tõstmine/allalaskmine, pumpa üles 
või alla.

Elektriliselt juhitava istme* juhtpaneel.

Esiistme seljatoe allalaskmine

Kõrvalistuja seljatuge saab ettepoole 

klappida, et teha ruumi pikemate esemete 

paigutamiseks salongi.

Liiguta iste nii taha/alla kui võimalik.

Reguleeri seljatugi püstiasendisse

Tõsta seljatoe tagaküljel olevad 
kinnituselemendid üles ja klapi seljatugi 
ette.

Lükka iste ette, nii et peatugi "lukustub" 

kindalaeka alla.

Elektriliselt reguleeritav iste*

Istmepadja esiserv üles/alla

Iste ette/taha ja üles/alla

Seljatoe kalle

Elektriliselt juhitavatel istmetel on 

ülekoormuskaitse, mis aktiveerub, kui mõni 

ese istet blokeerib. Kui see juhtub, keera 

süüde välja ja oota veidike, enne kui hakkad 

istet uuesti reguleerima.

Korraga saab kasutada ainult ühte 

elektrimootorit.

1 Kehtib ka elektriliselt juhitavale istmele.

4
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HOIATUS

Seadista juhiiste õigesse sõiduasendisse 
enne sõidu alustamist, mitte kunagi sõidu 
ajal. Kontrolli, kas istme asend on 
lukustunud.
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Istmed

03

Ettevalmistus

Istmeid saab reguleerida teatud aja jooksul 

pärast uste lukust avamist kaugjuhtimispuldi 

abil, kui võtit ei ole süütelukku asetatud. Istet 

reguleeritakse tavaliselt siis, kui süüde on 

sees, ning seda saab alati teha siis, kui 

mootor töötab.

Mälufunktsiooniga iste*

Seadistuse salvestamine

1. Reguleeri iste ja külgpeeglid.

2. Vajuta ja hoia all -nuppu, vajutades 
samal ajal nuppu ,  või .

Salvestatud seadistuse kasutamine

Vajuta mõnd mälunuppu – , kuni iste ja 

peeglid seiskuvad. Kui lased nupu lahti, 

peatub istme liikumine.

Kaugjuhtimispuldi võtmemälu*

Juhiistme ja külgpeeglite asendid 

salvestatakse võtmemällu auto lukustamisel 

kaugjuhtimispuldist. 

Auto lukust avamisel sama kaugjuhtimispuldi 

abil ja juhiukse avamisel liiguvad juhiiste ja 

külgpeeglid automaatselt võtmemälus 

salvestatud asendisse. 

Võtmemälu saab kasutada ka siis, kui 

vajutada avatud juhiuksega 

kaugjuhtimispuldi lukust avamise nuppu.

Võtmemälu saab aktiveerida/deaktiveerida 

menüüs Car key memory  Seat & mirror 

positions. Menüüsüsteemi kirjeldust vt. 

lk. 94.

85
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TÄHELEPANU 

Iste ja külgpeeglid ei liigu, kui nad on juba 
vastavas asendis.

G
01

43
87

TÄHELEPANU 

Kahe kaugjuhtimispuldi võtmemälu ja 
istmemälu on teineteisest täiesti 
sõltumatud.
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Istmed
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Hädaseiskamine

Kui iste hakkab ootamatult liikuma, vajuta 

istme peatamiseks mõnele nupule.

Võtmemälus salvestatud istmeasendi 

saavutamiseks tuleb taaskäivituseks 

vajutada kaugjuhtimispuldil olevat lukust 

avamise nuppu. Sellisel juhul peab juhiuks 

olema avatud.  

Soojenduse/ventilatsiooniga istmed*

Vt. lk. 102.

Tagaistmed

Tagaistme seljatoe allalaskmine

Vt. infot lk. 159.

Peatugi, keskmine iste, taga

Peatuge reguleeritakse vertikaalselt vastavalt 

sõitja pikkusele. Peatoe ülemine osa 

reguleeritakse pea tagaosa keskkoha 

kõrgusele. Nihuta seda vastavalt vajadusele 

üles. Peatoe allalaskmiseks tuleb vajutada 

vasakul oleva kangi nupp sisse, vajutades 

peatuge samal ajal alla. 

Välimiste peatugede allalaskmine, 

tagaiste* 

1. Süüde peab olema asendis I või II.

2. Vajuta nuppu tagumiste peatugede 
allalaskmiseks nähtavuse parandamise 
eesmärgil.

Ära lase peatugesid alla, kui välimistel 

istmetel on sõitjaid. Peatuge saab tahapoole 

liigutada käsitsi.

HOIATUS

Muljumisoht! Veendu, et lapsed ei saa 
juhtelementidega mängida. Kontrolli, kas 
reguleerimise ajal ei ole istme ees, taga või 
all esemeid. Veendu, et ükski tagaistmel 
sõitja ei jää kuhugi vahele. 

85
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TÄHELEPANU 

Peatoed peavad pärast ülestõstmist olema 
lukustatud asendis.

38
01

19
0s



03 Sinu sõidukeskkond

63
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03

Reguleerimine

Rooli reguleerimine

Roolil saab reguleerida nii kõrgust kui 

sügavust.

1. Rooli vabastamiseks tõmba kangi  
enda poole.

2. Reguleeri rool endale sobivasse 
asendisse .

3. Rooli asendi fikseerimiseks lükka 
kang  tagasi. Juhul kui kang on jäik, 
vajuta rooli kergelt samal ajal kui kangi 
tagasi lükkad.

Kiirusega seotud roolivõimendiga* saab 

reguleerida roolivõimsust, vt. lk. 121.

Klahvid

Roolil olevad klahvid

Kiirusehoidik, vt. lk. 122.
Kohanduv kiirusehoidik (Adaptive cruise 
control), vt. lk. 125.

Audiosüsteemi ja telefoni juhtimine, vt. 
lk. 109

Helisignaal

Helisignaal

Signaali andmiseks vajuta rooli keskkohta.

HOIATUS

Reguleeri ja fikseeri rool enne sõitma 
hakkamist.
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Valgustus

03

Valgustuse lülitid

Ülevaade, valgustuse lülitid

Pöidlaratas ekraani- ja
näidikuploki valgustuse reguleerimiseks

Tagumine udutuli

Eesmised udutuled*

Valgustuse lülitid

Esitulede kõrguse reguleerimine

Armatuurlaua valgustus

Olenevalt süüte asendist lülitub sisse erinev 

ekraani- ja armatuurlaua valgustus.

Ekraanivalgustus väheneb automaatselt 

pimedas ja selle tundlikkust saab reguleerida 

pöidlaratta abil .

Armatuurlaua valgustust reguleeritakse 

pöidlarattaga.

Esitulede kõrguse reguleerimine

Autos olev raskus muudab esitulede kõrgust, 

ning võib vastutulijaid pimestada. Seda saab 

vältida tulede kõrguse reguleerimise teel. 

Reguleeri tuled allapoole, kui auto on 

tugevalt koormatud.

1. Lase mootoril töötada või keera süüde 
asendisse I.

2. Tulede üles/alla  reguleerimiseks rulli 
pöidlaratast üles/alla.

Bi-Xenon-esitulede ja aktiivsete Bi-Xenon-

esituledega* autodel reguleeritakse esitulesid 

automaatselt ning neil ei ole pöidlaratast.
35
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Kaug-/lähituled

Esitulede regulaator ja kanglüliti  

Lähituled

Mootori käivitamisel süttivad lähituled 

automaatselt*, kui esitulede regulaator on 

asendis . Vajadusel saab automaatsed 

lähituled selles asendis Volvo volitatud 

esinduses välja lülitada.

Asendis  lülituvad lähituled alati 

automaatselt sisse, kui mootor töötab või 

süütelukk on asendis II.

Kaugtuled

Kaugtulesid saab sisse lülitada ainult siis, kui 

esitulede regulaator on asendis . 

Kaugtulesid saab sisse/välja lülitada, 

tõmmates kanglüliti rooliratta poole 

lõppasendisse ning lastes seejärel lahti.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib 

näidikuplokil sümbol . 

Kaugtulede vilgutamine

Liiguta kanglülitit õrnalt asendisse  

rooliratta poole. Kaugtuli põleb, kuni kang 

lahti lastakse.

Aktiivsed Bi-Xenon-tuled*

Tulede valgusvihk välja (vasak) ja sisse (parem) 
lülitatud funktsiooniga.

Kui auto on varustatud aktiivsete esituledega 

(aktiivsed Bi-Xenon tuled, ABL), järgivad 

tuled rooli liikumist, et tagada pöörangutel ja 

ristmikel maksimaalne valgustatus ja suurem 

ohutus.

Funktsioon lülitub auto käivitamisel 

automaatselt sisse. Seejärel saab seda 

keskkonsoolil oleva -nupu abil 

deaktiveerida/aktiveerida.

Funktsioon on aktiivne ainult hämaras ja 

pimedas, ning ainult juhul kui auto liigub.

Asend Spetsifikatsioon

Automaatne*/deaktiveeritud 
lähituli Ainult 
kaugtulevilgutus

Gabariidi-/seisutuled

Automaatne lähituli. 
Kaugtuli ja kaugtulevilgutus 
toimivad selles asendis.

TÄHELEPANU 

Kaugtulesid saab aktiveerida ainult 

asendis. .
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Gabariidi-/seisutuled

Esitulede regulaator gabariidi-/seisutulede 
asendis

Keerake esitulede regulaator keskmisse 

asendisse (samal ajal süttib numbrilaua 

valgustus).

Valgustus süttib ka pakiruumi luugi avamisel, 

et hoiatada tagapool sõitjaid.

Pidurituli

Pidurituli süttib pidurdamisel automaatselt.

EBA-tuli ja automaatsed ohutuled, EBL

EBA-tuled, EBA-tuled süttivad järsul 

pidurdamisel või ABS-pidurite rakendumisel. 

Selle funktsiooni abil hakkavad pidurituled 

kohe vilkuma, hoiatamaks tagapool sõitjaid.

Süsteem aktiveeritakse, kui ABSi 

kasutatakse kauem kui 0,5 sekundit või järsu 

pidurdamise korral, kuid ainult juhul kui kiirus 

on üle 50 km/h. Kui auto kiirus on alla 

30 km/h, põlevad pidurituled normaalselt ja 

ohutuled süttivad automaatselt. Ohutuled 

jäävad põlema niikauaks, kuni auto liigub 

uuesti kohalt, kuid neid saab deaktiveerida 

ohutulede nupust.

Eesmised udutuled*

Eesmiste udutulede nupp

Eesmisi udutulesid saab sisse lülitada koos 

kaug-/lähitulede või gabariidi-/seisutuledega.

Selleks vajuta sees/väljas lülitit. Nupul olev 

tuli süttib, kui udutuled põlevad.

36
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TÄHELEPANU 

Eesmiste udutulede kasutamist puudutavad 
eeskirjad erinevad riigiti.
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Tagumine udutuli

Tagumise udutule nupp

Tagumine udutuli koosneb ühest tagatulest 

ning seda saab sisse lülitada ainult koos 

kaug/lähituledega või eesmiste udutuledega.

Selleks vajuta sees/väljas lülitit. Nupul olev 

tuli süttib, kui tagumine udutuli põleb.

Tagumise udutule indikaatorsümbol  

näidikuplokil ja nupus olev tuli süttivad, kui 

tagumine udutuli on sisse lülitatud. 

Ohutuled

Ohutuled

Ohutulede aktiveerimiseks tuleb vajutada 

nuppu. Mõlemad näidikuplokil olevad 

suunatulesümbolid vilguvad ohutulede 

kasutamise ajal.

Ohutuled aktiveeritakse automaatselt, kui 

auto pidurdab nii järsult, et varupiduri tuled 

(EBL) aktiveeruvad ja kiirus on alla 30 km/h. 

Need tuled jäävad põlema auto seismise 

ajaks ning deaktiveeritakse automaatselt, kui 

auto liigub uuesti kohalt või vajutatakse 

nuppu.

Suunatuled/Ohutuled

Suunatuled/Ohutuled

Pidev vilkumine

Vii kanglüliti üles või alla asendisse .

Kanglüliti jääb oma asendisse ning viiakse 

tagasi käsitsi või automaatselt rooli 

liigutamisel.

Lühike vilkumine

Lükka roolikang üles või alla asendisse  ja 

lase lahti. Suunatuled vilguvad kolm korda.

Suunatulede sümbolid

Vt. lk. 54.

TÄHELEPANU 

Tagumiste udutulede kasutamist 
puudutavad eeskirjad erinevad riigiti.
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Salongivalgustus

Lae esiosa valgustus

Lugemislampide ja lae esiosa valgustuse nupud

Lugemislamp, vasakpoolne, sees/väljas

Lugemislamp, parempoolne, sees/väljas

Salongivalgustus

Eesmisi lugemislampe juhitakse laekonsoolis 

olevatelt nuppudelt  ja .

Lülitil  on kogu salongivalgustuse jaoks 

kolm asendit:

• Off – parem pool alla vajutatud, 
valgustusautomaatika on välja lülitatud.

• Neutraalne asend – valgustusautomaatika 
on sisse lülitatud.

• On – vasak pool alla vajutatud, 
salongivalgustus põleb.

Valgustusautomaatika

Salongivalgustus lülitub automaatselt sisse ja 

välja, kui nupp  on neutraalses asendis.

Valgus süttib ja jääb 30 sekundiks põlema, 

kui:

• ukselukk avatakse väljastpoolt võtme või 
kaugjuhtimispuldiga

• mootor lülitatakse välja ja süüde on 
asendis 0

Valgustus kustub, kui:

• mootor käivitub

• auto lukustatakse väljastpoolt.

Valgustus süttib ja jääb põlema 

kaheks minutiks, kui mõni uks on avatud.

Salongivalgustust saab käsitsi sisse ja välja 

lülitada 30 minuti jooksul pärast auto lukust 

lahti tegemist. 

Kui valgustust lülitatakse käsitsi ja auto on 

lukustatud, lülitub valgustus ühe minuti 

pärast automaatselt välja.

Lae esiosa valgustus

Lae esiosa valgustus

Tuled lülitatakse sisse ja välja, vajutades 

vastavat nuppu.

Lävevalgustus/Astmevalgustus*

Lävevalgustus lülitub esiuste avamisel 

automaatselt sisse/välja.

Kindalaekavalgustus

Kindalaeka valgustus lülitub laeka ukse 

avamisel/sulgemisel automaatselt sisse/

välja.
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Valgustus

03

Turvalise kojujõudmise valgustus

Mõnda välisvalgustit saab pärast auto 

lukustamist turvavalgustina kasutada. 

1. Eemalda pult süütelukust.

2. Liiguta vasakpoolset kanglülitit rooli 
suunas kuni lõppasendini ja lase lahti.

3. Astu autost välja ja lukusta uks.

Aega, mille jooksul turvavalgustus põleb, 

saab reguleerida menüüs Car settings  

Light settings  Home safe lighting. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

Lähenemisvalgustus

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse 

kaugjuhtimispuldist, vt. lk. 35. ning seda 

kasutatakse auto valgustuse 

sisselülitamiseks teatud kauguselt.

Funktsiooni aktiveerimisel puldist süttivad 

seisutuled, suunatuled, küljepeegli tuled, 

numbrimärgi valgustus, laevalgustus ja 

lävevalgustus.

Aega, mille jooksul lähenemisvalgustus 

põleb, saab reguleerida menüüs Car settings 

 Light settings  approach lighting. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

Valgusvihu reguleerimine

Tulede valgusvihk, vasakpoolne liiklus

Tulede valgusvihk, parempoolne liiklus

Valgusvihku tuleb reguleerida nii, et see ei 

pimesta teisi liiklejaid ning et see sobiks 

kasutamiseks parem- või vasakpoolses 

35
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Valgustus

03

liikluses. Õige valgusvihk valgustab paremini 

ka teeääri.

Bi-Xenon ja aktiivsed Bi-Xenon-

esituled*

Esitulede regulaator valgusvihu reguleerimiseks

Normaalasend – valgusvihk sobib 
kasutamiseks riigis, kuhu auto tarniti.

Kohandatud asend – valgusvihk on 
vastupidine.

Riik, kuhu auto tarniti, määrab, kas asend  

sobib parem- või vasakpoolsele liiklusele.

Näide 1

Kui Rootsisse tarnitud auto peab sõitma 

Ühendkuningriigis, tuleb esituled seada 

kohandatud asendisse .

Näide 2

Ühendkuningriiki tarnitud auto on mõeldud 

vasakpoolsele liiklusele ning sellega 

sõidetakse seal nii, et esituled on 

normaalasendis .

Halogeentuled

Halogeentulede valgusvihku reguleeritakse, 

kattes esitulede klaasi kinni. Tulede 

valgusvihk võib olla halvem.

Esitulede kinnikatmine

1. Kopeeri vasakpoolse rooliga autode A- ja 
B-šabloonid või parempoolse rooliga 
autode C- ja D-šabloonid suhtes 1:2, 
šabloonid on lk. 72. Kasuta selleks näiteks 
suurendusfunktsiooniga 
kopeerimismasinat. 

2. Aseta šabloon iseliimuvale veekindlale 
materjalile ja lõika kujundid välja. 
Märgista ka punaste täppide kohad.

3. Aseta iseliimuvad šabloonid selliselt, et 
punased täpid on tuledel olevate 
punaste orientiirtäppidega kohakuti, vt. 
lk. 71.

HOIATUS

Esituledega tuleb äärmiselt ettevaatlikult 
ümber käia, sest ksenoontulesid 
varustatakse toitega kõrgpingeagregaadist.

35
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Valgustus

03

Halogeentulede kinnikatmine

Vasakpoolse rooliga autode tulede kinnikatmine

Parempoolse rooliga autode tulede kinnikatmine
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03

Joonised, halogeentuled

LHD RIGHT

LHD LEFT

RHD RIGHT

RHD LEFT

A
B

C

D

03
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Klaasipuhastid ja klaasipesu

03

Tuuleklaasipuhastid

Tuuleklaasipuhastid ja tuuleklaasi pesurid

Vihmasensor sees/väljas

Pöidlaratta tundlikkus/sagedus

Tuuleklaasipuhasti välja lülitatud

Vii kanglüliti tuuleklaasipuhastite 

väljalülitamiseks asendisse 0.

Üks tõmme

Ühe tõmbe tegemiseks tõsta 

kanglülitit ja lase lahti.

Intervallpuhastus

Seadista aktiveeritud 

intervallpuhastusega tõmmete arv 

ajaühiku kohta pöidlaratta abil.

Pidev puhastamine

Puhastid töötavad tavalisel 

kiirusel

Puhastid töötavad suurel kiirusel

Vihmasensor*

Vihmasensor käivitab tuuleklaasipuhastid 

automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett 

see tuuleklaasil leiab. Vihmasensori 

tundlikkust saab pöidlaratta abil reguleerida.

Kui vihmaandur on aktiveeritud, süttib nupus 

tuli ja näidikuploki parempoolsel ekraanil 

kuvatakse vihmaanduri sümbol .

Aktiveerimine ja tundlikkuse 

seadistamine

Vihmaanduri aktiveerimiseks peab auto 

töötama või süüde olema asendis I või II, 

ning tuuleklaasipuhasti kanglüliti peab olema 

asendis 0.

Aktiveeri vihmasensor, vajutades 

nuppu . Tuuleklaasipuhastid teevad ühe 

tõmbe.

Vajuta kanglüliti üles, et klaasipuhastid 

teeksid lisatõmbe.

Keera pöidlaratast tundlikkuse 

suurendamiseks ülespoole ja tundlikkuse 

vähendamiseks allapoole. (Lisatõmme 

tehakse pöidlaratta ülespoole liigutamisel.) 

Välja lülitamine

Lülita vihmasensor välja, vajutades 

nuppu  või liigutades kanglülitit 

allapoole, nii et aktiveerub teine klaasipuhasti 

programm.

Vihmasensor lülitub automaatselt välja, kui 

võti süütelukust välja võetakse või viis minutit 

peale süüte väljakeeramist.

0 

2 1 
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TÄHTIS TEAVE

Tuuleklaasi puhastamisel klaasipuhastitega 
kasuta rohkelt aknapesuvedelikku. 
Tuuleklaas peab olema klaasipuhastite 
töötamise ajal märg.

TÄHTIS TEAVE

Tuuleklaasipuhastid võivad 
automaatpesulas käivituda ja kahjustada 
saada. Deaktiveeri vihmaandur siis, kui auto 
töötab või süüde on asendis I või II. 
Näidikuplokil olev sümbol ja nupus olev tuli 
kustuvad.
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Klaasipuhastid ja klaasipesu
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Esitulede ja tuuleklaasi pesemine

Pesufunktsioon

Kasutamine

Tuuleklaasi- ja tulede puhasti käivitamiseks 

vii kanglüliti rooli  suunas. 

Pärast kanglüliti lahtilaskmist teevad 

klaasipuhastid mitu lisatõmmet. Esitulesid 

pestakse vaheldumisi, et valguse intensiivsus 

ei väheneks.

Soojendusega pesuridüüsid*

Pesuridüüse soojendatakse külma ilmaga 

automaatselt, et aknapesuvedelik ei jäätuks.

Tulede survepesu*

Tulede survepesu tarbib palju pesuvedelikku. 

Vedeliku säästmiseks pestakse esitulesid 

automaatselt igal viiendal korral.

TÄHELEPANU 

Korraga pestakse ühte esituld.

1 
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Aknad ning tahavaate- ja küljepeeglid

03

Üldist

Lamineeritud klaas

Klaas on sissemurdmiste vastase 

kaitse tõhustamiseks ja salongis 

parema müraisolatsiooni 

saavutamiseks tugevdatud. 

Tuuleklaas ja küljeaknad* on 

lamineeritud klaasist.

Vett ja mustust hülgav kate*

Eesmised külgaknad ja/või 

külgpeeglid on kaetud kattega, mis 

parandab nähtavust halbades 

ilmastikutingimustes. Hooldus, vt. lk. 210.

Küljepeeglid

Teatud ilmastikutingimustes paraneb 

mustust hülgava katte funktsioon, kui 

kasutada ka küljepeeglite soojendust. 

Lülita küljepeeglite soojendus sisse:

• kui peeglid on kaetud jää või lumega

• tugeva vihma ja porise tee korral

• kui peeglid on udused.

Aknatõstukid

Juhiukses olev juhtpaneel

Elektriliste lapselukkude* ja tagumiste 
aknatõstukite väljalülitamise lülitid, vt. 
lk. 31.

Tagaakende juhtelemendid

Esiakende juhtelemendid  

TÄHTIS TEAVE

Ära kasuta akendelt jää eemaldamiseks 
metallist jääkaabitsat. Vett ja mustust 
hülgav kate võib kahjustada saada. Kasuta 
jää eemaldamiseks peeglitelt 
peeglisoojendajat. Jääkaabits võib 
peegliklaasi kraapida!

HOIATUS

Veendu tagaakende sulgemisel juhiukselt, 
et keegi ei jääks akna vahele.

HOIATUS

Veendu akende sulgemisel, eriti kui kasutad 
selleks kaugjuhtimispulti, et lapsed ega 
teised reisijad ei jääks akna vahele.

21 3

s0973063

HOIATUS

Kui autos on lapsed:
Juhi autost lahkudes tuleb alati välja lülitada 
aknatõstukite toide, eemaldades 
süütelukust pult.
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Aknad ning tahavaate- ja küljepeeglid

03

Kasutamine

Aknatõstukite kasutamine

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Kasutamine auto-funktsiooniga

Kõiki aknatõstukeid saab kasutada juhiuksel 

olevast juhtpuldist. Teistel ustel olevatelt 

juhtpaneelidelt saab juhtida ainult vastava 

ukse aknatõstukit. Aknatõstukeid saab 

korraga juhtida ainult ühelt juhtpaneelilt. 

Aknatõstukite kasutamiseks peab auto 

süüde olema asendis I või II. Pärast mootori 

väljalülitamist saab aknatõstukeid ka 

kaugjuhtimispuldi eemaldamisel veel mõne 

minuti jooksul kasutada, kuid mitte pärast 

ukse avamist.

Kui miski takistab akende sulgumist, peatub 

sulgumine ja aken avaneb. Muljumiskaitse 

saab pärast sulgemise katkestamist (nt. jää 

tõttu) välja lülitada, hoides nuppu pidevalt 

üleval, kuni aken on sulgunud. 

Muljumiskaitse aktiveerub uuesti väikese 

pausi järel.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Vii üks juhtelementidest õrnalt üles/alla. 

Aknatõstukid liiguvad üles/alla niikaua, kuni 

lülitit vastavas asendis hoitakse.

Kasutamine auto-funktsiooniga

Vii üks juhtelementidest üles/alla 

lõppasendisse ja lase seejärel lahti. Aken 

liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Kaugjuhtimispuldi ja kesklukustuse 

nupud. 

Kõiki külgmisi aknaid saab 

kaugjuhtimispuldist või kesklukustuse 

nuppude abil automaatselt avada/sulgeda.

Vajuta ja hoia lukustusnuppu, kuni aken 

hakkab avanema/sulguma. Avanemise/

sulgumise katkestamiseks vajuta 

lukustusnuppu uuesti.

Lähtestamine

Kui aku on lahti ühendatud, tuleb automaatse 

avanemise funktsioon selle korrektse 

töötamise tagamiseks lähtestada. 

1. Tõsta õrnalt nupu esiosa, et aken 
lõppasendisse viia, ja hoia nuppu sellises 
asendis 1 sekundi jooksul.

2. Lase nupp korraks lahti.

3. Tõsta nupu esiosa veelkord 
üheks sekundiks.

36
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HOIATUS

Muljumiskaitse funktsioneerimiseks tuleb 
aknatõstukid lähtestada.
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Aknad ning tahavaate- ja küljepeeglid

03

Küljepeeglid

Küljepeeglite juhtelemendid

Reguleerimine

1. Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajuta 
L-nuppu, parempoolse reguleerimiseks R-
nuppu. Nupus olev tuli süttib.

2. Reguleeri asendit keskel asuva 
seadistuskangiga.

3. Vajuta uuesti L või R-nuppu. Tuli 
kustub.

Kokkulükatavad elektrilised 

küljepeeglid*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on 

võimalik peeglid kokku lükata.

1. Vajuta üheaegselt nuppudele L ja R.

2. Lase nupud umbes ühe sekundi pärast 
lahti. Peeglid peatuvad automaatselt 
täiesti kokkulükatud asendis.

Lükka peeglid lahti, vajutades samaaegselt 

nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad 

automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.

Asendi salvestamine* 

Peeglite asendid salvestatakse võtmemälus, 

kui auto on lukustatud kaugjuhtimispuldiga. 

Kui auto tehakse lukust lahti sama 

kaugjuhtimispuldiga, võtavad juhiiste ja 

peeglid salvestatud asendi juhiukse avamise 

ajal.

Funktsiooni saab aktiveerida/välja lülitada 

menüüs Car key memory  Seat & mirror 

positions. Menüüsüsteemi kirjeldust vt. 

lk. 94.

Küljepeegli rakursi muutmine parkimise 

ajal*

Küljepeegli rakurssi saab allapoole viia 

näiteks selleks, et parkimise ajal teeserva 

näha. Lülita sisse tagumine käik ja vajuta 

nuppu L või R. Küljepeegel lähtestatakse 

tagumise käigu väljalülitamisel.

Automaatne kokkulükkamine 

lukustamise ajal

Auto lukustamisel/lukust lahtitegemisel 

kaugjuhtimispuldi abil lükatakse küljepeeglid 

automaatselt kokku/lahti.

Seda funktsiooni saab aktveerida/välja 

lülitada menüüs Car settings  Retract 

mirrors when locking. Menüüsüsteemi 

kirjeldust vt. lk. 94.

Neutraalasendi taastamine

Välisjõu tõttu asendit muutnud peeglid tuleb 

elektriliselt neutraalasendisse viia, et neid 

saaks elektriliselt kokku/lahti lükata.

• Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil 
kokku.

• Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil 
jälle lahti.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Turvavalgustus ja lähenemisvalgustus

Küljepeeglitel olev valgustus süttib 

lähenemisvalgustuse või turvavalgustuse 

valimisel, vt. lk. 69.

HOIATUS

Optimaalse jälgitavuse tagamiseks on autol 
lainurkpeeglid. Esemed võivad tunduda 
kaugemal olevana kui tegelikult.
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Aknad ning tahavaate- ja küljepeeglid

03

Elektrisoojendusega tagaklaas ja 
küljepeeglite soojendus

Kasuta tagaaknalt ja küljepeeglitelt udu ja jää 

kiireks eemaldamiseks soojendust.

Vajuta tagaakna ja küljepeeglite 

samaaegseks soojendamiseks nuppu üks 

kord. Nupul olev tuli näitab, et funktsioon on 

aktiveeritud. Soojendus lülitatakse 

automaatselt välja ning selle kestus sõltub 

välistemperatuurist.

Tagaaknalt eemaldatakse aur/jää 

automaatselt, kui auto käivitamisel on 

välistemperatuur alla + 7 °C.

Soojenduse saab valida menüüs Climate 

settings Auto. rear defrosterr. Vali On 

(sees) või Off (väljas).

Sisemine tahavaatepeegel

Käsitsi pimestuskaitse

Tagant tulev ere valgus võib peegelduda 

tahavaatepeeglis ja pimestada juhti. Kui 

tagant tulev valgus segab Sind, kasuta 

pimestuskaitset.

Pimestuskaitse

Pimestuskaitse juhtelement.

Normaalasend

Pimestuskaitse aktiveeritud asend.

Automaatne pimestuskaitse*

Tagant tulev ere valgus tuhmub 

tahavaatepeeglis automaatselt. Automaatse 

pimestuskaitsega peeglites ei ole juhtnuppu 

.
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Elektriline katuseluuk*

03

Üldist

Katuseluugi juhtnupud asuvad 

katusepaneelil. Katuseluuki saab avada 

vertikaalselt ja horisontaalselt. Katuseluugi 

avamiseks peab süüde olema asendis I 

või II.

Horisontaalne avamine

Horisontaalne avamine, tagasi/edasi

Avamine, automaatne

Avamine, käsitsi

Sulgemine, käsitsi

Sulgemine, automaatne

Avamine

Katuseluugi maksimaalseks avamiseks vii 

juhtelement tagasi asendisse  ja lase lahti.

Ava käsitsi, tõmmates juhtelemendi tagasi, 

kuni tekib vastusurve . Katuseluuk liigub 

maksimaalse avatuse asendisse niikaua, kuni 

nuppu all hoitakse.

Sulgemine

Sulge käsitsi, lükates juhtelemendi edasi, 

kuni tekib vastusurve . Katuseluuk liigub 

suletud asendi suunas niikaua, kuni nuppu all 

hoitakse. 

Sule automaatselt, viies juhtelemendi 

asendisse ja lastes selle seejärel lahti.

Katuseluugi elektritoide lülitatakse välja, 

eemaldades süütelukust kaugjuhtimispuldi.

Vertikaalne avamine

Vertikaalne avamine, tagumine serv üles tõstetud

Avamine: avamiseks vajuta juhtelemendi 
tagumine serv ülespoole.

Sulgemine: sulgemiseks vajuta 
juhtelemendi tagumine serv allapoole.

83
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HOIATUS

Katuseluugi muljumiskaitse töötab ainult 
automaatsel sulgemisel, käsitsi sulgemise 
ajal see ei tööta. Veendu katuseluugi 
sulgemisel, et käed ei jää selle vahele.

HOIATUS

Kui autos on lapsed:
Juhi autost lahkudes tuleb alati välja lülitada 
katuseluugi toide, eemaldades süütelukust 
kaugjuhtimispult.

s9552038
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Elektriline katuseluuk*

03

Sulgemine kaugjuhtimispuldi või 

kesklukustusnupu abil

Vajuta ja hoia lukustusnuppu 2 sekundi 

jooksul all. Katuseluuk ja aknad sulguvad. 

Uksed sulguvad. Sulgumise katkestamiseks 

vajuta lukustusnuppu uuesti. 

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav 

sisemine päikesekaitse. Päikesekaitse 

nihkub katuseluugi avamisel automaatselt 

tagasi. Võta käepidemest kinni ja lükka 

päikesekaitse selle sulgemiseks ettepoole.

Muljumiskaitse

Katuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui 

katuseakna automaatset sulgumist segab 

mõni objekt. Blokeerumisel peatub 

katuseluuk ja avaneb automaatselt oma 

endisesse asendisse.

HOIATUS

Kui katuseluuk ja küljeaknad suletakse 
kaugjuhtimispuldi abil, veendu, et kellegi 
käsi ei jää vahele.
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03

Bensiini- ja diiselmootorid

1. Kaugjuhtimispuldiga autode puhul tuleb 
kaugjuhtimispult sisestada süütelukku. 
Vajuta õrnalt edasi, kuni see sisse läheb.

2. Hoia siduripedaali täiesti all1. Vajuta 
automaatkäigukastiga autodes 
piduripedaali.

3. Vajuta START/STOP-nuppu ja lase nupp 
lahti.

Starter töötab niikaua, kuni mootor on 

käivitunud, kuid mitte kauem kui 10 sekundit 

(diiselmootoril kuni 60 sekundit). Kui mootor 

ei käivitu 10 sekundi pärast, proovi uuesti, 

hoides START/STOP-nuppu all, kuni mootor 

käivitub. 

n

Keyless drive*

Bensiini- ja diiselmootorite käivitamiseks järgi 

punkte 2–3.

Roolilukk

Roolilukk lülitatakse kaugjuhtimispuldiga 

välja puldi asetamisel süütelukku2 ja 

aktiveeritakse puldi eemaldamisel 

süütelukust. 

Auto varguseohu vähendamiseks aktiveeri 

roolilukk autost lahkudes.

1 Kui auto liigub, siis piisab auto käivitamiseks 
START/STOP-nupu vajutamisest.

HOIATUS

Eemalda autost lahkudes alati 
kaugjuhtimispult süütelukust, eriti siis, kui 
autos on lapsi.

HOIATUS

Ära eemalda kaugjuhtimispulti süütelukust 
kunagi sõidu või auto pukseerimise ajal. 
Roolilukk võib aktiveeruda, mis tähendab, 
et autot ei saa juhtida. Ära eemalda autoga 
sõitmise või selle pukseerimise ajal kunagi 
keyless drive*-funktsiooniga 
kaugjuhtimispulti.

TÄHELEPANU 

Külmkäivituse ajal võib vabakäigu kiirus 
teatud mootoritüüpide korral olla tunduvalt 
kiirem kui tavaliselt. See on nii sellepärast, 
et heitmesüsteem saavutaks kiiremini 
normaalse temperatuuri, et vähendada 
heitmeid ja kaitsta keskkonda.

TÄHELEPANU 

Üks eeltingimus auto käivitamiseks on, et 
auto keyless drive*-funktsiooniga 
kaugjuhtimispuldid asuvad salongis või 
pakiruumis. 2 Keyless drive*-funktsiooniga autodel 

lülitatakse roolilukk välja käivitusnupu 
esmakordsel vajutamisel. Roolilukk 
aktiveeritakse mootori käivitamisel, kui juhiuks 
on avatud.
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Diiselkütuse filter (DPF)

Diiselkütusega autodel on osakeste filter, mis 

võimaldab heitmeid efektiivsemalt juhtida. 

Heitgaasis olevad osakesed kogutakse sõidu 

ajal filtrisse. Osakeste põletamiseks ja filtri 

tühjendamiseks käivitatakse niinimetatud 

"regeneratsioon". Selleks peab mootor 

olema saavutanud normaalse 

töötemperatuuri. 

Filtri regeneratsioon toimub automaatselt 

umbes 300–900 km intervalliga olenevalt 

sõidutingimustest. Regeneratsioon kestab 

tavaliselt 10 kuni 20 minutit. Selle aja jooksul 

võib kütusetarve veidi tõusta.

Regeneratsioon külma ilma korral

Kui autoga sõidetakse külma ilmaga sageli 

lühikesi vahemaid, ei saavuta mootor 

normaalset töötemperatuuri. See tähendab, 

et diiselkütuse filtri regeneratsiooni ei toimu 

ja et filtrit ei tühjendata.

Kui filter on umbes 80% ulatuses osakestega 

täitunud, süttib armatuurlaua ekraanil kollane 

kolmnurk ning teade Soot filter full. See 

manual kuvatakse armatuurlaua ekraanil. 

Käivita filtri regeneratsioon, sõites autoga 

(soovitavalt peateel või maanteel) niikaua, 

kuni mootor saavutab normaalse 

töötemperatuuri. Seejärel tuleks autoga veel 

umbes 20 minutit sõita.

Kui regeneratsioon on lõppenud, kaob 

hoiatustekst automaatselt.

Kasuta külma ilma korral seisukütteseadet*, 

mis aitab mootoril kiiremini normaalset 

töötemperatuuri saavutada. 

TÄHTIS TEAVE

Kui filter on osakestega täitunud, on 
mootori käivitamine raskendatud ja filter ei 
tööta enam. Sellisel juhul tekib oht, et filter 
tuleb välja vahetada.
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Käivitusabi

Kui aku on tühi, saab auto käivitada teisest 

akust tuleva vooluga.

Plahvatuse ärahoidmiseks soovitatakse 

abiaku kasutamisel järgida järgmisi punkte:

1. Keera süüde asendisse 0, vt. lk. 59.

2. Veendu, et abiaku pinge on 12 volti.

3. Kui abiaku on teises autos, lülita selle 
auto mootor välja ja veendu, et autod ei 
puutu üksteisega kokku.

4. Ühenda punane käivituskaabel abiaku 
plussklemmile . 

5. Ava aku esikattel olevad klambrid ja 
eemalda kate, vt. lk. 187.

6. Ühenda starteri kaabel oma auto aku 
plussklemmile , mis asub klapitava 
plastkatte all. 

7. Ühenda musta käivituskaabli üks 
klamber abiaku miinusklemmile .

8. Ühenda teine klamber maanduspunkti, 
(mootori parempoolne ülemine kinnitus, 
välise kruvi pea) . Kontrolli, kas 
käivituskaabli klambrid on korralikult 
kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks 
sädemeid. 

9. Käivita "abiauto" mootor. Lase mootoril 
mõni minut töötada tavapärasest 
tühikäigust suuremal pöörete arvul 
(1500 pm).

10.Käivita tühja akuga auto mootor. Ära 
puuduta käivitamise ajal ühenduskohti. 
Sädemete tekkimise oht.

11.Eemalda käivituskaablid - kõigepealt 
must ja seejärel punane. Veendu, et 
musta käivituskaabli klambrid ei puutu 
kokku aku plussklemmi või punase 
käivituskaabli külge ühendatud 
klambriga.

31
00

23
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2

+ -
TÄHTIS TEAVE

Ühenda käivitusjuhe ettevaatlikult, et vältida 
lühiseid teiste mootoriplokis olevate 
komponentidega.

HOIATUS

Aku võib tekitada väga plahvatusohtlikku 
paukgaasi. Käivituskaabli ebaõigel 
ühendamisel piisab aku plahvatamiseks 
ühest sädemest. Aku sisaldab väävelhapet, 
mis võib tekitada tõsiseid põletusi. Kui hape 
satub silma, nahale või riietele, loputa seda 
kohta rohke veega. Kui hape pritsib silma, 
pöördu koheselt arsti poole.
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Manuaalkäigukast

Vajuta iga käiguvahetamise ajal siduripedaal 

täiesti alla. Võta jalg käiguvahetuste vahel 

siduripedaalilt ära. Järgi käiguvahetuse 

skeemi.

Kütuse säästmiseks kasuta võimalikult 

kõrgeid käike võimalikult tihti.

Tagasikäigulukustus  

Lülita tagasikäik sisse ainult seisval autol.

Automaatkäigukast

Parkimisasend (P)

Mootori käivitamisel ja auto parkimisel peab 

käigukang olema asendis P. Käigukangi 

eemaldamiseks P-asendist tuleb vajutada 

piduripedaali. Käigukast blokeeritakse P 

vajutamisel mehaaniliselt. Auto parkimisel 

rakenda alati seisupidur või vajuta nuppu, kui 

autol on elektriline seisupidur, vt. lk. 89.

Tagasikäik (R)

Asendi R valimisel peab auto seisma.

43
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TÄHTIS TEAVE

Asendi P valimisel peab auto seisma.

43
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Neutraalne asend (N)

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit 

saab käivitada. Lülita seisupidur sisse, kui 

auto seisab ja käigukang on N-asendis.

Sõitmine (D)

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse 

automaatselt vastavalt kiirendusele ja 

kiirusele. Käigukangi viimise ajal asendist R 

asendisse D peab auto paigal seisma.

Geartronic – manuaalkäiguasendid

Sõiduasendist D manuaalkäiguasendisse 

viimiseks vii käigukang asendisse M. 

Asendist M automaatsõiduasendisse D 

viimiseks vii käigukang asendisse D.

Manuaalkäiguasend, M, saab kogu sõidu ajal 

valida. Siis vii käigukang käigu allapoole 

lülitamiseks asendisse –. Auto mootorpidur ja 

gaasipedaal vabastatakse. Vii käigukang 

käigu ülespoole lülitamiseks asendisse +.

Valitud käik on näha näidikuplokil, vt.lk. 54.

Ohutusfunktsioonid 

Kui kickdown-funktsioon on aktiveeritud, 

võib auto olenevalt mootori pöörete arvust 

vahetada ühe või mitu käiku. Auto lülitab 

käigu mootorikahjustuse vältimiseks 

ülespoole, kui mootor saavutab maksimaalse 

kiiruse.

Nõksakute ja mootori väljasuremise 

vältimiseks lülitab Geartronic automaatselt 

sisse madalama käigu, kui juht laseb kiirusel 

langeda madalamale kui valitud käigu puhul 

sobiv. 

Geartronic ei võimalda allapoole lülitamist/

kickdown-funktsiooni mootori pöörete arvu 

juures, kus mootor võib kahjustuda. Kui juht 

üritab käiku kõrgel pöörete arvul niiviisi 

allapoole lülitada, ei juhtu midagi. Esialgne 

käik jääb sisse. 

Mehaaniline käigukangilukustus

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt 

liigutada. Teised asendid lukustatakse ning 

neid saab vabastada käigukangil oleva 

lukustusnupu abil. Käigukangi saab asendite 

R, N ja D vahel pärast lukustusnupu 

vajutamist liigutada.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatkäigukastil on spetsiaalsed 

ohutussüsteemid:

Võtmelukustus Keylock

Kaugjuhtimispuldi eemaldamiseks 

süütelukust peab käigukang olema asendis 

P. Kõigis muudes asendites on 

kaugjuhtimispult lukustatud.

Parkimisasend (P)

Auto seisab ja mootor töötab:

Hoia jalga käigukangi teise asendisse viimisel 

piduripedaalil.

Elektriline käigulukustus – Shiftlock 

Seisuasend(P).

Käigukangi viimiseks asendist P mõnda 

muusse asendisse tuleb vajutada 

piduripedaali; süüde peab olema asendis II, 

vt. lk. 81.

Shiftlock – Neutraalasend (N)

Kui käigukang on asendis N ja auto on 

vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata 

sellest, kas mootor töötab), lukustub 

käigukang.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda 

muusse asendisse tuleb vajutada 
43
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piduripedaali; süüde peab olema asendis II, 

vt. lk. 81.

Automaatse käigukangilukustuse välja 

lülitamine 

Kui autoga ei saa sõita näiteks tühja aku 

tõttu, tuleb käigukang viia asendist P 

sellisesse asendisse, et autot saaks liigutada.

 Tõsta keskkonsooli taga põrandal olev 
kummimatt ära ja ava luuk.

 Aseta puldivõti täielikult sisse. Vajuta 
puldivõtit alla ja hoia all. Vii käigukang 
asendist P ära. Täpsem info puldivõtme 
kohta vt. lk. 34.

Neljarattavedu – AWD (All Wheel Drive)*

Neljarattavedu on alati sisse lülitatud. 

Neljarattavedu tähendab, et kõik neli ratast 

veavad autot korraga. Jõud jagatakse 

automaatselt esi- ja tagarataste vahel. 

Elektrooniliselt juhitav sidurisüsteem jagab 

jõu ratastele, millel on konkreetsel teepinnal 

kõige parem haarduvus. See annab parimad 

veoomadused ja väldib ratta pöörlemist. 

Tavalistes sõidutingimustes kantakse enamik 

jõust esiratastele. Neljarattavedu parandab 

sõiduohutust vihmas, lumes ja jääl.
49
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Üldist

Autol on kaks piduriahelat. Kui ühes 

piduriahelas on rike, tähendab see, et pidur 

rakendub sügavamal ning et tavalise 

pidurdusefekti saavutamiseks tuleb pidurit 

tugevamini vajutada. 

Piduripedaalile vajutamise tugevust 

võimendab piduri servomehhanism. 

Kui pidurit kasutatakse väljalülitatud 

mootoriga, tundub pedaal jäigana ning auto 

pidurdamiseks tuleb rakendada suuremat 

jõudu. 

Mägisel maastikul või raske koormusega 

sõites saab pidurite koormust vähendada, 

pidurdades mootori abil. Mootoriga 

pidurdamine on kõige tõhusam siis, kui nii 

mäest alla- kui ülessõiduks kasutatakse 

sama käiku.

Üldisema info saamiseks raskete koormate 

vedamise kohta autos vt. lk. 218.

ABS-süsteem

Autol on ABS (blokeerumisvastane süsteem), 

mis takistab rataste blokeerumist 

pidurdamise ajal. See tähendab, et 

roolimisvõime säilib ning nt. kokkupõrke 

vältimiseks on lihtsam kõrvale põigata. 

Piduripedaal võib vajutamisel vibreerida - see 

on normaalne.

Pärast mootori käivitamist ning 20 km/h 

sõidukiiruse saavutamist toimub ABS-

süsteemi lühike automaatne testimine. Testi 

ajal võib piduripedaalis tunda pulseerimist.

Piduriketaste puhastamine

Piduriketastel olev mustuse- ja veekiht võib 

kaasa tuua piduri rakendumise viivituse. 

Seda viivitust saab vähendada piduri 

hõõrdkatte puhastamisega.

Käsitsi puhastamine on soovitav märja 

teekatte korral, enne pikaajalist parkimist ja 

pärast auto pesemist. Selleks vajuta sõidu 

ajal korraks õrnalt pidurit.

EBA-pidurdusabi (Emergency Brake 

Assistance)*

EBA-pidurdusabi aitab suurendada 

pidurdusjõudu ning vähendada seega 

pidurdusteekonda. EBA-süsteem teeb 

kindlaks juhi pidurdusstiili ja suurendab 

vajadusel pidurdusjõudu. Pidurdusjõudu 

saab võimendada kuni ABS-süsteemi 

rakendumiseni. EBA- funktsioon katkeb, kui 

surve piduripedaalile väheneb.

HOIATUS

Pidurivõimendi töötab vaid siis, kui mootor 
töötab.

TÄHELEPANU 

EBA aktiveerimisel liigub piduripedaal veidi 
rohkem allapoole kui tavaliselt; vajuta (hoia 
all) piduripedaali nii kaua kui vajalik. 
Piduripedaali lahtilaskmisel lakkab 
pidurdamine.
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Näidikuplokil olevad sümbolid   

Sümbol Spetsifikatsioon

Pidev põlemine – kontrolli 
pidurivedeliku taset. Kui tase on 
liiga madal, vala pidurivedelikku 
juurde ja tee kindlaks 
pidurivedeliku kadumise põhjus.

Põleb mootori käivitamisel kaks 
sekundit järjest – pidurisüsteemi 
ABS-funktsioonis oli mootori 
viimase töötamise ajal rike.

HOIATUS

Kui  ja  süttivad samal ajal, võib 
pidurisüsteemis olla tekkinud rike.
Kui pidurivedeliku mahuti tase on 
normaalne, sõida ettevaatlikult lähimasse 
volitatud Volvo teenindusse ja lase 
pidurisüsteemi kontrollida.
Kui pidurivedeliku tase paagis on alla MIN-
taseme, ei tohi autoga enne pidurivedeliku 
lisamist edasi sõita.
Tuleb uurida, mis on pidurivedeliku 
vähenemise põhjuseks.
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Seisupidur, manuaalne  

Seisupidur asub kõige vasemal .

Kuidas seisupidurit rakendada

1. Vajuta jalgpidur kindlalt alla.

2. Vajuta seisupiduri pedaali nii  tugevalt 
kui võimalik.

3. Vabasta jalgpidur ja veendu, et auto ei 
liigu.

4. Kui auto liigub, tuleb seisupiduri pedaali 
veel vajutada.

5. Auto parkimisel peab käigukang olema 
asendis 1 (manuaalkäigukast) või P 
(automaatkäigukast).

Parkimine tõusul

Auto parkimisel tõusul keera rattad alati 

äärekivist eemale.

Auto parkimisel tõusul keera rattad alati 

äärekivist eemale.

Kuidas seisupidurit vabastada

1. Vajuta jalgpidur kindlalt alla.

2. Tõmba kangi .

Seisupidur, elektriline*

Elektrilisel seisupiduril on sama kasutusala 

nagu manuaalsel seisupiduril, nt. tõusul 

käivitamine.

Funktsioon

Seisupiduri rakendamisel võib kostuda nõrk 

mootorihääl. Sama hääl kostub ka 

seisupiduri automaatse funktsioonikontrolli 

ajal.

Kui auto peaaegu seisab, lülitub 

pidurdusfunktsioon ümber tagumistele 

ratastele. Piduri rakendamisel sõitval autol 

kasutatakse tavalist jalgpidurit, st. pidur 

rakendub kõigil neljal rattal. Kui auto 

peaaegu seisab, lülitub pidurdusfunktsioon 

ümber tagumistele ratastele.

Madal akupinge

Kui akupinge on liiga madal, ei saa 

seisupidurit ei vabastada ega rakendada. Kui 

akupinge on liiga madal, kasuta abiakut, vt. 

lk. 83.

TÄHELEPANU 

Näidikuplokil olev hoiatussümbol süttub 
olenemata sellest, kui tugevasti seisupiduri 
pedaali vajutatakse.

1
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Kuidas seisupidurit rakendada

Seisupiduri juhtimine

1. Vajuta jalgpidur kindlalt alla.

2. Vajuta juhtelementi.

3. Vabasta jalgpidur ja veendu, et auto ei 
liigu.

4. Auto parkimisel peab käigukang olema 
asendis 1 (manuaalkäigukast) või P 
(automaatkäigukast).

Näidikuplokil olev sümbol  vilgub kuni 

seisupiduri täieliku rakendumiseni. Kui 

sümbol süttib, on seisupidur rakendatud.

Hädaolukorras saab seisupiduri rakendada 

auto liikumise ajal, hoides juhtelementi sees. 

Juhtelemendi vabastamisel või gaasipedaali 

vajutamisel katkeb pidurdusfunktsioon.

Parkimine tõusul

Auto parkimisel tõusul keera rattad alati 

äärekivist eemale.

Auto parkimisel tõusul keera rattad alati 

äärekivist eemale.

Kuidas seisupidurit vabastada

Seisupiduri juhtimine

Manuaalkäigukastiga autod

Käsitsi vabastamine

1. Aseta kaugjuhtimispult süütelukku.

2. Vajuta tugevalt piduripedaali.

3. Tõmba juhtelementi.

Automaatne vabastamine

1. Käivita mootor.

2. Lase pedaal aeglaselt lahti ja vajuta 
gaasipedaali.  

55
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TÄHELEPANU 

Hädapidurduse korral kiirustel üle 10 km/h 
kõlab pidurdamise ajal signaal.

55
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TÄHELEPANU 

Seisupidurit saab ka käsitsi vabastada, 
vajutades piduripedaali asemel 
siduripedaali. Volvo soovitab kasutada 
piduripedaali.

TÄHTIS TEAVE

Seisupidurit saab ka automaatselt 
vabastada, kui käigukang on mootori 
töötamise ajal neutraalses asendis.
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Automaatkäigukastiga autod

Käsitsi vabastamine

1. Aseta kaugjuhtimispult süütelukku.

2. Vajuta tugevalt piduripedaali.

3. Tõmba juhtelementi.

Automaatne vabastamine

1. Käivita mootor.

2. Kinnita turvavöö.

3. Vii käigukang asendisse D või R ja 
vajuta gaasipedaali. 

Raske koorem tõusul

Raske koorem, nt. järelkäru, võib järsul 

kaldpinnal kaasa tuua auto tagasiveeremise 

seisupiduri automaatse vabastamise ajal. 

Selle vältimiseks hoia juhtnuppu 

kohaltmineku ajal sees. Lase nupp lahti, kui 

mootor hakkab vedama.

Keyless drive*-funktsiooniga autod

Käsitsi vabastamiseks vajuta START/STOP-

nuppu, seejärel vajuta piduri- või 

siduripedaali ja tõmba juhtelementi.

Sümbolid

Messages (teated)

Seisupidur ei ole täielikult vabastatud – rike 

takistab seisupiduri vabastamist. Võta 

ühendust Volvo volitatud teenindusega. Selle 

veateatega sõitmahakkamisel kõlab 

hoiatussignaal.

Seisupidur ei ole rakendunud – rike takistab 

seisupiduri rakendumist. Proovi pidurit 

rakendada ja vabastada. Kui teade ei kao, 

võta ühendust Volvo volitatud teenindusega.

Teade süttib ka manuaalkäigukastiga 

autodel, kui auto sõidab väikesel kiirusel 

lahtise uksega, et anda juhile märku, et 

seisupidur võib olla tahtmatult 

deaktiveeritud.

Seisupidurit tuleb hooldada – Tekkinud on 

rike. Kui teade ei kao, võta ühendust Volvo 

volitatud teenindusega.

Kui auto tuleb parkida enne rikke 

kõrvaldamist, tuleb rattad keerata nii nagu 

tõusule parkides ning käigukang viia 

asendisse 1 (manuaalkäigukast) või P 

(automaatkäigukast).

Piduri hõõrdkatte vahetamine

Tagumised piduri hõõrdkatted tuleb 

elektrilise seisupiduri konstruktsiooni tõttu 

lasta vahetada Volvo volitatud esinduses.

TÄHELEPANU 

Ohutuse tagamiseks vabastatakse 
seisupidur automaatselt ainult töötava 
mootoriga ning kui juht kasutab turvavööd. 
Seisupidur vabastatakse 
automaatkäigukastiga autodel gaasipedaali 
vajutamisel viivitamatult, kui käigukang on 
asendis D või R.

Sümbol Spetsifikatsioon

Loe ekraanile ilmuvat teadet.

Vilkuv sümbol näitab, et 
seisupidur on rakendatud.
Kui sümbol vilgub mõnes muus 
olukorras, tähendab see, et 
tekkinud on rike. Loe ekraanile 
ilmuvat teadet.
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Keskkonsool

Mõnda funktsiooni saab juhtida 

keskkonsoolilt menüüsüsteemi või roolil 

oleva klahvistiku kaudu. Iga funktsiooni 

kirjeldatakse vastava punkti all.

Aktuaalne menüütase kuvatakse 

keskkonsooli ekraani paremas ülemises 

servas.

Keskkonsooli juhtelemendid

Keskkonsool koos ekraani ja menüü 
juhtelementidega.

 Navigatsiooninupuga – saab 
menüüvalikuid kerida ja valida.

 ENTER – valib menüüvaliku.

 MENU – kuvab menüüsüsteemi.

 EXIT – viib menüüsüsteemis ühe sammu 
võrra tagasi. Pikk vajutus viib 
menüüsüsteemist välja.

Klahvistik roolis

 ENTER*

 EXIT*

 Navigatsiooninupud – üles/alla.

Kui rooli klahvistikul on nupud ENTER ja 

EXIT,  siis on neil nuppudel  to  samad 

funktsioonid nagu keskkonsoolil olevatel 

samadel nuppudel.

Otsinguteed

Mõnda funktsiooni saab kasutada otse 

funktsiooninupult, mõnda menüüsüsteemi 

kaudu.

Otsinguteed menüüsüsteemi funktsioonide 

juurde on esitatud kujul: Car settings  

Lock settings, mis eeldab, et eelnevalt 

viiakse läbi järgnev:

1. Vajuta MENU.

2. Keri valikuni Menu ja vajuta ENTER.

3. Keri valikuni Submenu ja vajuta ENTER.

Navigatsiooninuppu saab kasutada 

menüühierarhias navigeerimisel nuppude 

ENTER ja EXIT asemel. Parempoolne nool 

vastab nupule ENTER ja vasakpoolne nool 

nupule EXIT.

Menüüvalikud on nummerdatud ning neid 

saab numbriklaviatuurilt (ainult 1 – 9) samuti 

otse valida.
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Menüü ülevaade

Telefoni- ja heliallikatel on erinevad 

peamenüüd. Kõigis peamenüüdes on 

järgnevad menüüd:

Car key memory

Seat & mirror positions*

Car settings

Fold mirr. when locking*

Collision warn. settings*

Information

Light settings

Luku seadistused

Parking camera settings*

Steering force level*

Climate control settings

Automatic blower adjust

Auto. rear defroster

Recirculation timer

Reset climate settings

AM-peamenüü

Audio settings1

Sound stage

Equalizer, front

Equalizer, rear

Auto. volume control

Audioseadete lähtestamine

FM-peamenüü

FM settings

News

TP (Traffic information) 

Radio text

PTY (Programme type)

Advanced radio settings

Audio settings

CD peamenüü

Random

Off

Folder2

Disc2

Single disc3

All discs3

CD settings

Disc text*

News

TP (Traffic information) 

Audio settings

AUX-peamenüü

Volume, AUX input

Audio settings

1 Heliseadistuste menüüvalik on olemas kõigis 
heliallikates.

2 Ainult süsteemides kus võimalik taasesitada 
MP3 ja WMA formaadis helifaile.

3 Ainult CD-vahetajaga süsteemides.
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Peamenüü Bluetooth

Last 10 missed calls

Last 10 received calls

Last 10 dialled calls

Phone book

Search

Copy fr. mobile phone

Bluetooth*

Connect the phone (ühenda telefon)

Change phone

Remove phone

Telephone settings

Call options

Sounds and volume

Synchronize phone book

Peamenüü Sisseehitatud telefon

Call list (kõnede loend) 

Last 10 missed calls

Last 10 received calls

Last 10 dialled calls

Erase list (kustuta loend) 

Kõne kestus 

Phone book

New contact (uus kontakt) 

Search

Copy all (kopeeri kõik) 

Erase SIM (tühjenda SIM) 

Erase phone (telefonimälu 

tühjendamine) 

Memory status (mälu olek)

Messages (teated)

Read (loe) 

Write new (kirjuta uus) 

Sõnumi seaded 

Call options

Send my number (saada minu 

number) 

Ootel kõne 

Automaatne vastuvõtt 

Voice mail number (häälsõnumi 

number) 

Diversions (edastamine) 

Telephone settings

Võrgu valimine 

SIM security (SIM turvalisus) 

Edit PIN code (muuda PIN-koodi) 

Sounds and volume

IDIS

Reset Phone settings (lähtesta 

telefoni seaded) 
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Näidikuplokk

Ekraan ja menüüde juhtelemendid

READ – juurdepääs teadete loetellu ja 
teadete kinnitamine.

 Pöidlaratas – lehitse menüüvalikuid.

RESET – lähtesta aktiivne funktsioon. 
Kasutatakse teatud juhtudel funktsiooni 
valimiseks/aktiveerimiseks, vt. vastava 
funktsiooni all olevat kirjeldust.

Näidikuploki ekraanil kuvatavaid menüüsid 

juhitakse vasakpoolse kanglülitiga. 

Kuvatavad menüüd sõltuvad süüteluku 

asendist. Teate ilmumisel tuleb see kinnitada 

READ-nupule vajutades, et näha menüüsid.

Menüü ülevaade1

To empty fuel tank

Average

Current consumption

Average speed

Realt väljasõidu hoiatus

Tyre pressure Calibration (rehvirõhu 

kalibreerimine)

Current speed (hetkekiirus)

Park heat timer AM/PM (seisukütteseadme 

taimer AM/PM)

Park vent timer AM/PM (seisuventilaatori 

taimer AM/PM)

Park timer mode (seisutaimeri režiim)

Direct start Park heat (seisukütteseadme 

otsekäivitus)

Direct start Park el.heat (el. 

seisuküteseadme otsekäivitus)

Direct start Park vent (seisuventilaatori 

otsekäivitus)

Additional heat auto (automaatne täiendav 

soojendus)

Rest heat start (jääksoojenduse käivitus)

DSTC

Teade

Ekraanil olevad teated.

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli 

kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade. 

Mäluloetelus kuvatakse veateade kuni vea 

kõrvaldamiseni.

Kinnitamiseks ja teadete sirvimiseks vajuta 

READ.

36
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1 2 3

1 Teatud menüüvalikud kuuluvad lisavarustuse 
hulka

TÄHELEPANU 

Pardaarvuti kasutamise ajal ilmuva 
hoiatusteate korral tuleb teade enne lugeda 
(vajuta read), enne kui eelnenud tegevust 
saab uuesti alustada.
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Teade Spetsifikatsioon

Stop safely Peatu ja lülita mootor 
välja. Tõsine kahjuoht. 
Võta ühendust Volvo 
volitatud teenindusega.

Mootori 
seiskamine

Peatu ja lülita mootor 
välja. Tõsine kahjuoht. 
Võta ühendust Volvo 
volitatud teenindusega.

Service urgent Lase autot viivitamatult 
Volvo volitatud 
teeninduses kontrollida.

Service required Lase autot esimesel 
võimalusel Volvo 
volitatud teeninduses 
kontrollida.

See manual Loe omaniku 
käsiraamatut

Time for regular 
service

Korralise hoolduse aeg 
Volvo volitatud 
esinduses. Ajastuse 
määrab sõidetud 
kilomeetrite arv, 
viimasest hooldusest 
möödunud aeg, mootori 
tööaeg ja õli kvaliteet.

Maintenance 
overdue

Kui 
hooldusintervallidest 
kinni ei peeta, ei kata 
garantii kahjustunud osi. 
Hoolduse läbiviimiseks 
võta ühendust Volvo 
volitatud teenindusega.

Temporarily OFF Mõni funktsioon on 
ajutiselt välja lülitatud ja 
lähtestatakse sõidu ajal 
või pärast 
taaskäivitamist 
automaatselt uuesti.

Power save 
mode

Audiosüsteem 
lülitatakse energia 
säästmiseks välja. Lae 
akut.

Teade Spetsifikatsioon
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Üldist

Konditsioneer

Autol on elektrooniline kliimaseade (ECC). 

Kliimaseade jahutab või soojendab 

salongiõhku ning eemaldab sellest niiskuse.

Tegelik temperatuur

Valitav temperatuur vastab sellele, kuidas 

seda tajutakse, kusjuures arvestatakse autos 

ja auto ümber hetkel valitsevaid tingimusi 

nagu õhukiirust, õhuniiskust, päikesepaistet 

jne.

Sensorite paigutus

• Päikesesensor asub armatuurlaua peal.

• Salongi temperatuurisensor asub 
kliimaseadme juhtpaneeli all.

• Välistemperatuuri sensor asub 
küljepeeglis.

• Niiskussensor* asub tahavaatepeeglis. 

Küljeaknad ja katuseluuk

Konditsioneeri korrektse töö tagamiseks 

peavad küljeaknad ja katuseluuk (kui see on 

olemas), olema suletud.

Udu klaaside siseküljel

Eemalda akende siseküljel olev udu eelkõige 

soojendusfunktsiooni abil.

Udu tekkimise riski vähendamiseks puhasta 

aknad tavalise aknapuhastusvahendiga.

Pakiriiulil olevad ventilatsiooniavad 

Konditsioneeri ajutine väljalülitamine

Kui mootor peab töötama täiel võimsusel, nt. 

täisvõimsusel kiirendamisel või haagisega 

mäest üles sõitmisel, lülitub konditsioneer 

ajutiselt välja. Temperatuur võib ajutiselt 

tõusta.

Kondensaat

Sooja ilma korral võib konditsioneeris tekkiv 

kondensaat auto alla tilkuda. See on 

normaalne.

Jää ja lumi

Eemalda jää ja lumi kliimaseadme õhu 

sisselaskeavast (kapoti ja tuuleklaasi 

vaheline rest).

Rikkeotsing ja parandamine

Kliimaseadme rikke otsimiseks ja 

parandamiseks pöördu ainult Volvo volitatud 

teenindusse.

Jahutusaine

Kliimaseade sisaldab R134a jahutusainet. 

See jahutusaine ei sisalda kloriini, mistõttu 

see on osoonikihile ohutu. Lase Volvo 

volitatud teeninduses jahutusainet juurde 

valada/vahetada.

Täieliku õhutuse funktsioon

Funktsioon avab/suleb kõik küljeaknad 

üheaegselt ning seda võib kasutada nt. auto 

kiireks õhutamiseks kuumal ajal, vt. lk. 35.

TÄHELEPANU 

Konditsioneeri saab välja lülitada, kuid 
parima võimaliku kliima tagamiseks 
salongis ning akende uduseks tõmbumise 
vältimiseks võiks see alati sees olla.

TÄHELEPANU 

Ära kata kinni ega blokeeri sensoreid 
rõivaste või muude esemetega.

TÄHELEPANU 

Uduseks tõmbumise vältimiseks ära 
blokeeri pakiriiulil olevaid kõige tagumisi 
ventilatsiooniavasid rõivaste või muude 
esemetega.
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Salongi filter

Kogu autosse sisenev õhk puhastatakse filtri 

abil. Filtrit tuleb regulaarselt vahetada. Järgi 

vahetusintervallide osas Volvo 

hooldusprogrammi. Kui autot kasutatakse 

tõsiselt saastunud keskkonnas, tuleb filtrit 

sagedamini vahetada.  

Clean Zone Interior Package (CZIP)*

See varustus hoiab salongiõhku allergia- ja 

astmatekitajatest veelgi puhtamana. 

Täpsema info saamiseks vt. autoga 

kaasasolevat Clean Zone Interior-brošüüri. 

See sisaldab järgmist:

• Ventilaatori täiustatud funktsioon, mis 
tähendab, et ventilaator hakkab tööle, kui 
auto kaugjuhtimispuldist avatakse. 
Ventilaator täidab salongi puhta õhuga. 
Funktsioon käivitub vajadusel ning 
deaktiveerub automaatselt pärast mõnda 
aega või kuni mõne salongiukse 
avamiseni. Ventilaatori töötamise aeg 
tõuseb järkjärgult kuni auto 4-aastaseks 
saamiseni. Seejärel lülitub ventilaatori 
täiustatud funktsioon täielikult välja, sest 
ventilaator ei toimi enam salongiõhu 
puhastamisel.

• Interior Air Quality System (IAQS). 
Täisautomaatne süsteem, mis puhastab 
salongiõhku saastest, nt 
mustuseosakesest, süsivesinikest, 
lämmastikoksiidist ja maapinnalähedasest 
osoonist.

• Testitud materjalide kasutamine 
sisevarustuses. Materjalid tekitavad 
salongis vähem tolmu ning muudavad 
salongipuhastuse lihtsamaks. Salongis ja 
pakiruumis olevaid vaipu saab lihtsalt 
eemaldada ja puhastada. Kasuta Volvo 
soovitatud puhastusvahendeid ja 
autohooldusvahendeid, vt. lk. 211.

Menüüseadistused

Kliimaseadme kolme funktsiooni vaikimisi 

seadistusi saab muuta keskkonsoolilt, vt. 

lk. 94:

• Ventilaatori kiirus automaatrežiimis, vt. 
lk. 103.

• Taimeriga juhitav salongiõhu taasringlus, 
vt. lk. 104.

• Tagaakna automaatne sulatus, vt. lk. 78.

Kõigi kliimaseadme funktsioonide algseaded 

saab taastada need ekraanilt RESET-

funktsiooni abil lähtestades.

TÄHELEPANU 

Salongifiltreid on erinevaid tüüpe. Veendu, 
et kasutatakse õiget filtrit.

TÄHELEPANU 

Clean Zone Interior Package-funktsiooni 
olemasolul tuleb IAQS-filter iga 15 000 km 
järel või kord aastas välja vahetada. Ilma 
Clean Zone Interior Package-funktsioonita 
autodel tuleb IAQS-filter tavalise hoolduse 
käigus välja vahetada.
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Õhujaotus

Sissetulev õhk jagatakse salongis 20 erineva 

ventilatsiooniava vahel.

Õhujaotus on AUTO-režiimis 

täisautomaatne. 

Vajadusel saab seda ka käsitsi juhtida, vt. 

lk. 105.

Armatuurlaual olevad 

ventilatsiooniavad

Avatud

Suletud

Õhuvoolu suund paremale-vasakule

Õhuvoolu suund üles-alla.

Suuna välimised ventilatsiooniavad udu 

eemaldamiseks küljeakendele.

Ventilatsiooniavadest tuleb alati veidike 

õhku, et säilitada salongis sobiv kliima. Rooli 

kõrval olevaid ventilatsiooniavasid saab 

külma ilma korral kasutada käte 

soojendamiseks.

Uksetalades olevad ventilatsiooniavad

Avatud

Suletud

Õhuvoolu suund paremale-vasakule

Õhuvoolu suund üles-alla.

Suuna ventilatsiooniavad udu 

eemaldamiseks akendele.

Tagaistmetel meeldiva kliima säilitamiseks 

suuna ventilatsiooniavad salongi.

Arvesta, et väikesed lapsed võivad õhuvoo ja 

-tõmmete suhtes tundlikud olla.
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Elektrooniline kliimaseade, ECC

Ventilatsiooniga esiistmed*, vasakpoolne 
iste

Ventilaator

Esiistme soojendus, vasakpoolne iste

Õhujaotus

Esiistmete soojendus, parempoolne iste

AUTO

Esiistmete ventilatsioon*, parempoolne 
iste

Temperatuuri seadistamine, 
parempoolne

Konditsioneer – sees/väljas

Tagaakna ja küljeakende soojendused, 
vt. lk. 78.

Soojendus

Taasringlus/Õhukvaliteedi süsteem

Temperatuuri seadistamine, vasakpoolne

Esiistmete ventilatsioon*

Ventilatsioonisüsteem koosneb istmetes ja 

seljatugedes olevatest ventilaatoritest, mis 

tõmbavad õhku läbi istmepolstri. 

Jahutusefekt tugevneb salongiõhu 

jahtumisel.

Ventilatsiooni juhitakse ECC-lt, mis arvestab 

istme temperatuuri, päikesekiirguse ja 

välistemperatuuriga.

Ventilatsiooni saab kasutada soojendusega 

samaaegselt. Seda saab kasutada nt. 

niiskuse eemaldamiseks rõivastelt.

Ventilatsioonisüsteemi saab aktiveerida 

töötava mootoriga. Süsteemil on kolm astet, 

millel on erinev jahutus- ja niiskuse 

eemaldamise võimsus:

• Kolmas aste: maksimaalse võimsuse 
saavutamiseks vajuta nuppu üks kord – 
kolm tuld süttivad.

• Teine aste: madalama võimsuse 
saavutamiseks vajuta nuppu kaks korda – 
kaks tuld süttivad.

• Esimene aste: madalaima võimsuse 
saavutamiseks vajuta nuppu kolm korda – 
üks tuli süttib.

Soojenduse väljalülitamiseks vajuta nuppu 

neli korda – ükski tuli ei põle.

Ventilaator

Keera ventilaatori kiiruse 

suurendamiseks või 

vähendamiseks nuppu. If 

AUTO valimisel 

reguleeritakse ventilaatori 

kiirust automaatselt. 

Eelnevalt valitud 

ventilaatorikiirus lülitub välja. 
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1 3 5 7 TÄHELEPANU 

Tõmbetuule suhtes tundlikud inimesed 
peavad kasutama istmeventilatsiooni 
ettevaatlikult. Pikemal kasutamisel 
soovitatakse valida 1. aste.

TÄHTIS TEAVE

Istmeventilatsiooni ei saa kasutada, kui 
salongitemperatuur on alla 5 °C. Nii 
välditakse istmelolijate külmumist.

TÄHELEPANU 

Kui ventilaator töötab täiel võimsusel, siis 
konditsioneer ei tööta.
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Istmesoojendus*

Esiistmed

•Kõrgeima 
soojendusastme 
saavutamiseks vajuta 
nuppu üks kord – kolm 
tuld süttivad.

•Madalama 
soojendusastme 
valimiseks vajuta nuppu 
kaks korda – kaks tuld 

süttivad.

• Madalaima soojendusastme valimiseks 
vajuta nuppu kolm korda – üks tuli süttib.

• Soojenduse väljalülitamiseks vajuta nuppu 
neli korda – ükski tuli ei põle.

Tagaistmed

Soojendust reguleeritakse samamoodi nagu 

esiistmel.

Õhujaotus

Joonisel on kolm nuppu. 

Nuppude vajutamisel süttib 

joonise vastavas osas olev 

tuli ja näitab, milline 

õhujaotus on valitud, vt. 

lk. 105.

Automaatne

Funktsioon reguleerib 

automaatselt temperatuuri, 

õhu konditsioneerimist, 

ventilaatori kiirust, 

taasringlust ja õhujaotust. 

Valides ühe või mitu 

manuaalset funktsiooni, 

juhitakse ülejäänud funktsioone endiselt 

automaatselt. Vajutades AUTO,  lülitub 

õhukvaliteedi sensor sisse ning kõik käsitsi 

tehtud seadistused lülituvad välja. Ekraanile 

ilmub AUTO CLIMATE.

Automaatrežiimis saab ventilaatori kiirust 

seadistada menüüs Climate 

settings Automatic blower adjust. Vali 

kas Low,  Normal või High. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

Temperatuuri seadistamine

Juhipoolse ja 

kõrvalistujapoolse 

temperatuuri võib 

seadistada eraldi. Kui auto 

käivitatakse, taastatakse 

viimati tehtud seadistus.

A/C – Konditsioneer sees/väljas

Süsteem juhib 

konditsioneeri 

automaatselt, kui ON-tuli 

põleb. Nii jahutatakse ja 

vähendatakse piisavalt 

sissetuleva õhu 

niiskustaset. Kui põleb 

OFF-tuli, siis on konditsioneer alati väljas. 

Teisi funktsioone kontrollitakse endiselt 

automaatselt. Soojenduse valimisel 

seadistatakse konditsioneer maksimaalsele 

niiskuse-eemaldusele.
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TÄHELEPANU 

Madalaima ventilaatorikiiruse valimisel 
tõuseb kergelt akende uduseks tõmbumise 
oht.
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TÄHELEPANU 

Soojendust ega jahutust ei saa kiirendada, 
valides kõrgema/madalama temperatuuri 
kui tegelikult vajalik temperatuur.
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Soojendus

Soojendus eemaldab 

tuuleklaasilt ja küljeakendelt 

kiiresti udu ja jää. Õhk 

voolab akendele suurel 

ventilaatori kiirusel. 

Defrosteri nupus põleb tuli, 

kui funktsioon on aktiivne.

Niiskuse maksimaalseks eemaldamiseks 

salongist toimub ka järgnev:

• Konditsioneer (A/C) lülitub automaatselt 
sisse.

• Salongiõhu taasringlus lülitub 
automaatselt välja.

Soojendusfunktsiooni väljalülitamisel 

taastuvad kliimaseadme endised 

seadistused.

Taasringlus/Õhukvaliteedi süsteem

Õhu taasringlus

Salongiõhu taasringluse 

kasutamisel süttib nupus 

olev parempoolne oranž 

tuli. Funktsioon valitakse 

halva välisõhu, heitgaaside 

jne. sissepääsemise 

takistamiseks salongi. 

Salongiõhk ringleb, st. välisõhku ei tule selle 

funktsiooni kasutamisel juurde. Kui õhk 

ringleb autos liiga kaua, võivad akende 

siseküljed uduseks minna.

Taimer

Aktiveeritud taimeri korral lülitab süsteem 

käsitsi sisselülitatud taasringlusrežiimi välja 

vastavalt välistemperatuurist sõltuvale ajale. 

See vähendab jää, udu ja halva õhu 

tekkimise riski. Aktiveeri/lülita välja 

funktsioon menüüs Climate control 

settings  Recirculation timer. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94.

Õhukvaliteedi süsteem*

Õhukvaliteedi süsteem 

eraldab õhust gaasid ja 

osakesed, et vähendada 

lõhna ja saaste sattumist 

salongi. Kui välisõhk on 

saastunud, suletakse õhu 

sissepääs ja salongiõhk 

hakkab ringlema. AUTO-nupu vajutamisel 

aktiveerub alati ka õhukvaliteedi sensor.

Õhukvaliteedi sensori aktiveerimine.

Lülita kolme funktsiooni 

vahel, vajutades nuppu 

korduvalt.

• Vasakpoolne punane tuli süttib – 
õhukvaliteedi sensor on välja lülitatud.

• Keskmine roheline tuli süttib – õhu 
taasringlus ei ole sisse lülitatud, eeldusel, 
et seda ei ole vaja jahutamiseks kuuma 
ilma korral.

• Parempoolne punane tuli süttib – õhu 
taasringlus on sisse lülitatud.
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TÄHELEPANU 

Soojenduse valimisel lülitub õhu taasringlus 
alati välja.
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TÄHELEPANU 

Õhukvaliteedi sensor peaks alati sees 
olema, et salongis oleks alati parima 
kvaliteediga õhk.
Õhu taasringlus on külma ilma korral udu 
tekkimise vältimiseks piiratud.
Kui akende siseküljed hakkavad uduseks 
tõmbuma, lülita õhukvaliteedi sensor välja; 
akendelt udu eemaldamiseks tuleks 
kasutada ka tuuleklaasi, külje- ja tagaakna 
soojendust.
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Õhujaotuse tabel

Õhujaotus Kasutatakse: Õhujaotus Kasutatakse:

Õhk akendele. 
Ventilatsiooniavadest 
voolab veidi õhku. Õhk ei 
ringle. Konditsioneer on 
alati sisse lülitatud.

et jääd ja udu kiiresti 
eemaldada.

Õhk põrandale ja 
akendele. Armatuurlaua 
ventilatsiooniavadest 
voolab veidi õhku.

mugavuse saavutamiseks 
ja udu eemaldamiseks 
külma või rõske ilmaga.

Õhk tuuleaknale ja 
küljeakendele. 
Ventilatsiooniavadest 
voolab veidi õhku. 

Udu ja jää vältimiseks 
külmas ja niiskes kliimas 
(ventilaatori kiirus ei tohi 
olla liiga väike).

Õhk põrandale ja 
ventilatsiooniavadest 
armatuurlaual.

päikesepaistelise ilmaga 
jaheda välistemperatuuri 
juures.

Õhuvool klaasidele ja 
armatuurlaua 
ventilatsiooniavadest.

mugavuse tagamiseks 
sooja ja kuiva ilmaga.

Õhk põrandale. 
Armatuurlaua 
ventilatsiooniavadest ja 
akendest voolab veidi 
õhku.

Jalgade soojendamiseks 
või jahutamiseks.

Õhuvool pea ja rinna 
kõrgusel armatuurlaua 
ventilatsiooniavadest.

tõhusaks jahutuseks 
kuuma ilmaga.

Õhuvool klaasidele, 
ventilatsiooniavadest 
armatuurlaual, samuti 
põrandale.

Jalgade jahutamiseks või 
soojema õhu 
suunamiseks keha 
ülaosale külma ilma või 
kuuma ja kuiva ilma 
korral.
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Kütusebaasil töötav seisukütteseade*

Üldinfo seisukütteseadme kohta

Seisukütteseadet saab käivitada kohe või 

kasutada käivitusaja seadmiseks taimerit. 

Käivitusaeg tähendab siin aega, millal auto 

on soojendatud ja kasutusvalmis. Auto 

elektroonikasüsteem arvutab 

välistemperatuuri põhjal välja, millal kütmist 

alustada. Kütteseade ei tööta, kui 

välistemperatuur ületab 15 °C. –10 °C ja 

madalama temperatuuri korral on 

seisukütteseadme maksimaalne töötamisaeg 

50 minutit. Kui seisukütteseade töötab, 

kuvatakse infoekraanil Park heat ON.

Parkimine tõusul

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto 

ninaosa paiknema allamäge, et tagada 

seisukütteseadme varustamine kütusega.

Aku ja kütus

Kui aku ei ole piisavalt laetud või kütusetase 

on liiga madal, lülitub seisukütteseade 

automaatselt välja. Infoekraanile ilmub teade. 

Kinnita teade, vajutades READ-nuppu, vt. 

lk. 107.

HOIATUS

Seisukütteseadme kasutamisel peab auto 
olema õues.

TÄHELEPANU 

Kui seisukütteseade on aktiivne, võib 
parempoolse ratta korpusest tulla suitsu - 
see on täiesti normaalne.

HOIATUS

Väljasattunud kütus võib süttida. Lülita 
seisukütteseade enne tankimist välja. Vaata 
ekraanilt, kas seisukütteseade on välja 
lülitatud.

23
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54
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WARNING!
AVERTISSEMENT!

ACHTUNG!

TÄHTIS TEAVE

Seisukütteseadme korduv kasutamine 
lühikeste sõitude jaoks võib akut 
tühjendada ja käivitumist halvendada. 
Seisukütteseadme regulaarsel kasutamisel 
tuleb autoga sama kaua sõita kui 
kütteseadet kasutatakse, et generaatoril 
oleks piisavalt aega akut laadida.



04 Mugavus ja sõidurõõm

107

Kliimaseade

04

Kasutamine

READ-nupp

Pöidlaratas

RESET-nupp

Täpsema info saamiseks ekraani ja READ-

nupu kohta vt. lk. 97.

Ekraanil olevad teated

Taimeri kasutamisel või otse käivitamisel 

süttib näidikuplokil infosümbol ja 

infoekraanile ilmub selgitav tekst. Kui juht 

eemaldab autost väljumiseks 

kaugjuhtimispuldi süütelukust, näidatakse 

ekraanil ka seda, milline taimer on aktiivne.

Kell/taimer

Kui autolukk lähtestatakse, kustuvad taimeri 

seadistused.

Otsekäivitus/väljalülitamine

1. Kasuta valikuni Direct start Park heat 
kerimiseks pöidlaratast .

2. ON (sees) ja OFF (väljas) vahel 
valimiseks vajuta RESET-nuppu.

Otsekäivitusega aktiveeritakse 

seisukütteseade 50 minutiks. Salongi 

soojendamine algab kohe, kui mootori 

jahutusvedelik on saavutanud 38 °C 

temperatuuri. 

Taimeri seadistamine

Aega saab seadistada ainult järgneva 24 

tunni ulatuses.

1. Keri pöidlaratas  menüüni Park heat 
timer.

2. Vajuta kergelt RESET-ile, tunninäit 
hakkab vilkuma.

3. Vali pöidlarattaga  soovitud tunninäit.

4. Vajuta kergelt RESET-ile, minutinäit 
hakkab vilkuma.

5. Vali pöidlarattaga  soovitud minutinäit.

6. Seadistuse kinnitamiseks vajuta kergelt 
RESET-ile.

7. Taimeri aktiveerimiseks vajuta RESET. 
Pärast õhtuse aja PM seadistamist saab 
programmeerida ka hommikuse AM 
käivitusaja. Kasuta valimiseks 
pöidlaratast . Seadista alternatiivne 
käivitusaeg samamoodi nagu AM jaoks 
AM.

89
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TÄHELEPANU 

Autot saab käivitada ja sellega sõita ka siis, 
kui seisukütteseade töötab.
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Lisakütteseade (diisel)*

READ-nupp

Pöidlaratas

RESET-nupp

Lisakütteseadet võib vaja minna salongis 

õige temperatuuri saavutamiseks talvisel ajal.

Lisakütteseade hakkab automaatselt tööle, 

kui mootori töötamise ajal on vaja lisasoojust. 

See lülitub pärast õige temperatuuri 

saavutamist või mootori väljalülitamist 

automaatselt välja.

Automaatrežiim või väljalülitamine

Lisakütteseadme saab lühikeste vahemaade 

sõitmiseks välja lülitada, et aku ei tühjeneks.

1. Kasuta menüüsse Additional heat auto 
minekuks pöidlaratast .

2. ON (sees) ja OFF (väljas) vahel 
valimiseks vajuta RESET-nuppu.

TÄHELEPANU 

Kui lisakütteseade on aktiivne, võib parema 
ratta korpusest tulla suitsu, mis on täiesti 
normaalne.
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Üldist

Audiosüsteem saab varustada erinevate 

võimaluste ja versioonidega. Saadaval on 

kolm süsteemiversiooni: Performance, High 

Performance ja Premium Sound. Süsteemi 

versiooni kuvatakse audiosüsteemi 

käivitamisel ekraanil.

Dolby Surround Pro Logic II ja sümbol  

on Dolby Laboratories Licensing 

Corporationi kaubamärgid. Dolby Surround 

Pro Logic II System on toodetud 

Dolby Laboratories Licensing Corporationi 

litsentsi alusel.

Kaugjuhtimispuldi ja süüte asendid

Audiosüsteemi saab ilma süütelukus oleva 

kaugjuhtimispuldita kasutada korraga 

15 minutit. 

Kui audiosüsteem töötab siis, kui mootor on 

välja lülitatud, lülitub see mootori järgmisel 

käivitumisel automaatselt sisse.

Ülevaade 

Välise heliallika sisend (AUX)

Klahvistik roolis

Juhtpaneel keskkonsoolis

Kõrvaklappide liidesega juhtpaneel*

Klahvistik roolis 

Kinnita menüüsüsteemi valik, võta kõne 
vastu.

Menüüsüsteemis üles liikumine. 
Hetkefunktsiooni katkestamine. Kõnede 
lõpetamine / kõnedest loobumine, 
sisestatud tähemärkide kustutamine.

Helitugevus

Lühikese vajutusega liigutakse CD-
lugude või eelseadistatud raadiojaamade 
vahel. Pikk vajutus kerib CD-lugusid 
edasi või tagasi või otsib automaatselt 
raadiojaamu.

TÄHELEPANU 

Kui kasutad audiosüsteemi siis, kui mootor 
on välja lülitatud, eemalda kaugjuhtimispult 
süütelukust. Nii ei tühjene aku asjatult.
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Tagumine juhtpaneel koos 
kõrvaklappide liidesega*. 

Parima heli taasesituse tagamiseks 

soovitatakse kõrvaklappe takistusega 

16–32 oomi ja tundlikkusega 102 dB või 

rohkem. 

Helitugevus

Kerimine/edasi ja tagasi otsimine

Heliallikas, aktiveerimine

Kõrvaklappide liides (3,5 mm)

Sisse/välja lülitamine

Kui audiosüsteem on aktiivne, aktiveeritakse 

juhtpaneel nupust MODE. Deaktiveerimine 

toimub aktiivselt audiosüsteemi 

deaktiveerimisel või vajutades pikalt nuppu 

MODE. 

Kerimine/edasi ja tagasi otsimine

Lühikeste vajutustega nupul  saab CD-

lugude või eelseadistatud raadiojaamade 

vahel liikuda. Pikk vajutus kerib CD-lugusid 

edasi või tagasi või otsib automaatselt 

raadiojaamu.

Piirangud

• Kõlaritest tulevaid heliallikaid (FM, AM, CD 
jne.) ei saa juhtida tagumiselt juhtpaneelilt. 

• RDS-teateid võidakse mitte näidata, kui 
raadiot mängitakse kõrvaklappidest ja 
muud heliallikat kõlaritest.

Menüüd ja MY KEY

Mõnda funktsiooni saab kasutada 

keskkonsoolil oleva menüüsüsteemi abil. 

Täpsema info saamiseks menüüde kohta vt. 

lk. 94. Audiosüsteemi funktsioonide 

kasutamise kohta koos Bluetooth™ 

handsfree-funktsiooni või telefoniga vt. 

lk. 142.

Salvesta lemmikfunktsioonid 

funktsiooniga MY KEY.

1. Vali salvestatav funktsioon. Salvestada 
saab ainult ühe funktsioonivaliku.

2. Hoia nuppu MY KEY rohkem kui kaks 
sekundit all.

3. Aktiveeri salvestatud funktsioon, 
vajutades lühidalt nuppu MY KEY.
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Funktsiooniga MY KEY saab salvestada 

järgnevaid funktsioone:

CD/CD-vahetaja

• Random (juhuvalik CD-vahetajas)

• News

• TP

• Disc text (plaadi tekst)

FM

• News

• TP

• Radio text

• Search PTY (Otsi PTY)

• Show PTY text (näita programmitüübi 
teksti)

SIRIUS

• Add music track to music track memory 
(lisa muusikapala muusikapala mällu)

• Direct to channel shortcut (suuna kanali 
otsevalikusse)

• Music track search (muusikapala otsing)

AUDIOSEADISTUSED

• Sound setting (heliseadistus)

• Auto. volume control (automaatne 
helitugevuse reguleerimine)
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Audiofunktsioonid 

Keskkonsool, audiofunktsioonide juhtelemendid

Sisemised heliallikad: AM, FM ja CD

Välised heliallikad. Ühendamine, vt. 
lk. 109

Vajutatav nupp ja keeratavad nupud heli 
reguleerimiseks.

AUX-helitugevuse ja ekvalaiseri 
navigatsiooninupp.

Helitugevus ja sees/väljas

Audiosüsteemi helitugevuse ja 

automaatne helitugevuse juhtimine

Audiosüsteem kompenseerib salongis 

olevaid segavaid helisid, suurendades 

helitugevust koos auto kiiruse kasvamisega. 

Kompenseerimise taset saab seadistada 

madalaks, keskmiseks või kõrgeks. Vali tase 

menüüst Audio settings  Auto volume 

control.

Välise heliallika helitugevus

AUX-sisendit saab kasutada nt. MP3-

mängija ühendamiseks, vt. lk. 109.

Mõnikord mängitakse AUX-ühenduses olevat 

välist audioallikat sisemise audioallikaga 

võrreldes erineval helitugevusel. Kui välise 

heliallika helitugevus on liiga suur, võib 

helikvaliteet halveneda. Selle vältimiseks 

reguleeri AUX-sisendi sisendheli tugevust:

1. Seadista audiosüsteem AUX-režiimi, 
kasutades mode ja mine valikuni Volume, 
AUX input.

2. Keera juhtelementi  või vajuta  /  
navigatsiooninuppu.

Heli näitajad

Vajuta juhtelementi control  korduvalt 

järgmiste valikute vahel liikumiseks. 

Reguleerida saab juhtelementi  keerates.

• Bass – Bassi tase.

• Treble – Kõrgete toonide tase.

• Fader – Balanss eesmiste ja tagumiste 
kõlarite vahel.

• Balance – Balanss parem- ja vasakpoolse 
kõlari vahel.

• Surround* – Surround-heli seadistused

Menüüs Surround saab aktiveerida 3-

kanalise-stereo või Dolby pro logic II, valides 

vastavalt 3-ch või Dpl2. See võimaldab 

järgmisi valikuid:

• Centre level 1 – Keskkõlari tase.

• Surround level 1 – Surround-tase.

Ekvalaiser

Erinevate sageduste helitasemeid saab 

ekvalaiseri2 abil eraldi reguleerida.

1. Mine menüüs valikusse Audio settings ja 
vali Equalizer Front või Equalizer Rear. 

Lainepikkuse helitaset reguleeritakse 

navigatsiooninupust  /  abil. Vajuta muu 

lainepikkuse valimiseks  / .

2. Salvesta nupust ENTER või lõpeta EXIT 
abil.

Helitase1

Heli saab optimeerida juhiistme, mõlema 

esiistme ja tagaistme jaoks. Vali üks 

valikutest menüüs Audio settings  

Soundstage.
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TÄHELEPANU 

Helikvaliteet võib halveneda, kui mängijat 
laetakse siis, kui audiosüsteem on AUX-
režiimis. Väldi mängija laadimist sellisel 
juhul.

1 Premium Sound.

2 Teatud audiosüsteemid.
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CD-funktsioonid

Keskkonsool, CD-funktsioonide juhtelemendid

CD plaadi väljalükkamine

CD sisse- ja väljalükkamise ava

Navigatsiooninupp CD-lugude 
vahetamiseks

CD-loo kerimine ja vahetamine

CD-vahetaja asukoha valik*

Skaneeri CD

Taasesituse alustamine (CD-mängija)

Kui CD-mängijas on plaat sees, siis 

alustatakse taasesitust CD vajutamisel 

automaatselt. Muudel juhtudel sisesta plaat 

ja vajuta CD.

Taasesituse alustamine (CD-vahetaja)

Kui nupu CD vajutamisel on juba valitud 

muusika-CD asukoht, hakatakse seda 

automaatselt maha mängima. Muudel 

juhtudel tuleb plaat valida numbrinuppude 

1-6 või navigatsiooninupul olevate  /  

abil.

Sisesta CD (CD-vahetaja)

1. Vali tühi asukoht navigatsiooninupul 
olevate numbrinuppude 1-6 või  /  
abil.

Ekraanil näidatakse tühja asukohta. Tekst 

Insert disc näitab, et sisestada võib uue 

plaadi. CD-vahetajasse mahub kuni kuus 

CD-d.

2. Aseta CD-vahetaja pilusse CD.

Plaatide väljalükkamine

CD jääb väljalükatud asendisse umbes 

12 sekundiks. Seejärel liigub see mängijasse 

tagasi ja lugude taasesitus jätkub.

Lükka üksikud plaadid välja, vajutades 

väljalükkamisnuppu.

Lükka kõik plaadid välja, vajutades pikalt 

väljalükkamisnuppu. Kogu magasin 

tühjendatakse plaathaaval.

Paus

Kui helitugevus on täielikult maha keeratud, 

jääb CD-mängija seisma. Mängija hakkab 

uuesti tööle, kui helitugevust suurendatakse.

Helifailid1

CD-mängija toetab ka MP3 ja WMA 

formaadis helifaile. 

Helifaile sisaldava CD sisestamisel 

mängijasse loetakse sisse plaadi 

kataloogistruktuur. Olenevalt plaadi 

kvaliteedist võib selle taasesitamise 

alustamine aega võtta.

Navigeerimine ja taasesitus

Kui helifaile sisaldav plaat on CD-mängijas, 

kuvatakse ENTER-nupu vajutamisel plaadi 

kataloogistruktuur. Kataloogistruktuuri 

navigeeritakse samamoodi nagu 

audiosüsteemi menüüstruktuuri. Helifaile 

tähistatakse sümboliga ,  katalooge 

sümboliga . Alusta helifaili taasesitust 

ENTER. 
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1 High Performance ja Premium Sound

TÄHELEPANU 

Mängija võib kopeerimiskaitsega helifaile 
mitte lugeda.
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Faili taasesituse lõpetamisel jätkatakse teise 

samas kataloogis oleva faili taasesitamisega. 

Kataloogivahetus toimub automaatselt, kui 

kõik valitud kataloogis olevad failid on ette 

mängitud.

CD-lugude ja helifailide kerimine/

vahetamine

Lühikeste vajutustega  /  

navigatsiooninupul saab CD-lugude/

helifailide vahel liikuda. Pika vajutusega saab 

CD-lugusid/helifaile kerida. Samal eesmärgil 

saab kasutada klahvistikku roolis. Lugusid 

saab vahetada, kerides nuppu Tuning.

Skaneeri CD

See funktsioon mängib igast CD-loost/

helifailist esimesed 10 sekundit. Vajuta 

SCAN funktsiooni aktiveerimiseks. 

Katkestamiseks vajuta EXIT,  valitud CD-

loo/helifaili taasesitamise jätkamiseks 

SCAN.

Juhuvalik

See funktsioon mängib lugusid juhuslikus 

järjekorras. Juhuslike CD-lugude/helifailide 

vahel saab liikuda tavalisel viisil.

Olenevalt valitud juhusliku taasesituse 

funktsioonist kuvatakse erinevaid teateid:

• RANDOM korral mängitakse lugusid ainult 
ühelt CD-lt.

• RND ALL korral mängitakse lugusid kõigilt 
CD-vahetajas olevatelt CD-delt.

• RANDOM FOLDER korral mängitakse 
valitud CD kataloogis olevaid helifaile.

CD-mängija

Tavalise muusika-CD mängimisel aktiveeri/

lülita välja menüüs Random. 

Helifailidega plaadi mängimisel aktiveeri/lülita 

välja menüüs Random  Folder.

CD-vahetaja

Tavalise muusika-CD mängimisel menüüs 

Random  Single disc or Random  All 

discs, rakendub valik All discs ainult CD-

vahetajas olevaid muusika-CD-sid.

Helifailidega CD mängimisel aktiveeri/lülita 

välja menüüs Random  Folder. Mõne teise 

CD valimisel lülitub see funktsioon välja.

Disc text (Plaaditekst)

Juhul kui muusika-CD-plaadile on 

salvestatud info lugude pealkirjade kohta, 

võidakse see ekraanil kuvada. See kehtib ka 

MP3- ja WMA-failide kohta funktsioonide 

Premium Sound ja High Performance korral. 

Aktiveeri/deaktiveeri CD settings  Disc 

text.

TÄHELEPANU 

Juhuslikult valitud lugude vahel liikumine on 
võimalik ainult valitud plaadi piires.
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Raadiofunktsioonid 

Keskkonsool, raadiofunktsioonide juhtelemendid

Häälestusnupp, automaatne

Katkesta pooleliolev funktsioon

Häälestamine, käsitsi

Skaneeri lainepikkus

Eelvaliku salvestamine, automaatne

Eelvalikunupud ja eelvaliku salvestamine, 
käsitsi

Vali lainepikkus AM ja FM (FM1 ja FM2)

Häälestamine, automaatne

1. Vali lainepikkus FM või AM abil.

2. Vajuta navigatsiooninupul  / .

Häälestamine, käsitsi

1. Vali lainepikkus FM või AM abil.

2. Keera TUNING.

Eelvalik

Lainepikkuse kohta saab salvestada kümme 

jaama eelvalikut. FM-il on eelseadistusteks 

kaks mälu: FM1 ja FM2. Eelseadistustena 

saab salvestada ainult läbi raadio kõlarite 

mängitavaid raadiojaamu. Salvestatud 

eelvalikuid valitakse eelvalikunuppude abil. 

Eelvalikuid saab salvestada käsitsi või 

automaatselt.

Eelvaliku salvestamine, käsitsi

1. Häälesta jaam.

2. Hoia üht eelvalikunuppudest all, kuni 
ekraanil kuvatakse teade 
Channel stored.

Eelvaliku salvestamine, automaatne

See funktsioon on eriti kasulik kohtades, kus 

raadiojaamad ja nende sagedused ei ole 

teada. Kümme kõige tugevamat raadiojaama 

salvestatakse automaatselt eraldi mälus.

1. Vali lainepikkus FM või AM abil.

2. Hoia AUTO-nuppu all, kuni ekraanile 
ilmub Autostoring....

Kui Autostoring... kaob ekraanilt, on 

raadiojaamad salvestatud. Raadio jätkab 

Auto-režiimis ja ekraanilt kaob Auto. 

Automaatselt salvestatud raadiojaamu saab 

nüüd valida eelvalikunuppude abil. 

Automaatse eelvaliku salvestamise saab 

katkestada EXIT-nupu abil.

Autorežiimi saab katkestada, vajutades nt. 

AUTO või FM.

Autorežiimi taastamisel pääseb ligi 

autosalvestatud eelvalikutele:

1. Vajuta AUTO.

Auto ilmub ekraanile.

2. Vajuta eelvalikunuppu

Skaneeri lainepikkus

Funktsioon otsib automaatselt tugevate 

jaamade lainepikkusi. Jaama leidmisel 

mängitakse seda enne skaneerimise 

jätkamist umbes 8 sekundit. Parasjagu 

mängivat raadiojaama saab tavalisel viisil 

eelseadistusena salvestada.

1. Vali lainepikkus AM või FM abil.

2. Vajuta SCAN.

SCAN ilmub ekraanile. Sulge SCAN või EXIT 

abil.

RDS-funktsioonid

Radio Data System – RDS ühendab FM-

saatjad võrku. Sellises võrgus olev FM-saatja 

saadab infot, mis annab RDS-raadiole 

järgmised funktsioonid:
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• Automaatne vahetus tugevamale saatjale, 
kui piirkonnas on kehv vastuvõtt.

• Otsing programmitüübi järgi, nt. liiklusinfo 
või uudised.

• Käimasolevate raadiosaadete kohta käiva 
info vastuvõtmine.

Kui soovitud programmitüüp on leitud, võib 

raadio lülitada hetkel kasutatava heliallika 

välja. Nt. kui kasutatakse CD-mängijat, 

katkestatakse selle mängimine. Katkestavat 

ülekannet mängitakse eelvalitud 

helitugevusega, vt. lk. 117. Raadio lülitub 

tagasi eelnevale heliallikale ja helitugevusele, 

kui seadistatud programmitüüpi enam ei 

edastata.

Programmifunktsiooni alarm (ALARM), 

liiklusinfo (TP), uudised (NEWS) ja 

programmitüübid (PTY) katkestavad üksteist 

prioriteetsuse järjekorras. Sealjuures on 

alarmil kõrgeim ja programmitüüpidel 

madalaim prioriteet. Programmikatkestuse 

seadistuste kohta täpsema info saamiseks 

vt. EON ja REG, lk. 117. Vajuta katkestatud 

heliallika uuesti sisselülitamiseks EXIT.

Alarm

Seda funktsiooni kasutatakse erinevate 

õnnetuste ja katastroofide eest hoiatamiseks. 

Alarmi ei saa ajutiselt katkestada ega välja 

lülitada. message edastamisel kuvatakse 

ekraanil teade ALARM! (alarmiteade).

Liiklusinfo – TP

See funktsioon võimaldab valitud jaama 

RDS-võrgu ulatuses edastada liiklusinfot. 

Sümbol TP näitab, et funktsioon on 

aktiveeritud. Kui valitud jaam saab saata 

liiklusinfot, ilmub ekraanile . 

Aktiveerimine/välja lülitamine menüüs FM 

settings  TP.

TP valitud jaamast/kõigist jaamadest

Raadiosaate võib katkestada liiklusinfoks 

ainult seadistatud (kuulatavast) jaamast või 

kõikidest jaamadest. 

Muutmiseks mine menüüsse FM settings  

Advanced radio settings  TP  

TP Station.

Uudised

See funktsioon võimaldab valitud jaama 

RDS-võrgu ulatuses edastada 

uudistesaateid. Sümbol NEWS näitab, et 

funktsioon on aktiivne.

Aktiveerimine/välja lülitamine menüüs FM 

settings  News.

Uudised valitud jaamast/kõigist 

jaamadest

Raadiosaate võib katkestada uudistega 

ainult seadistatud (kuulatavast) jaamast või 

kõikidest jaamadest. Muutmiseks mine 

menüüsse FM settings  Advanced radio 

settings  News station.

Programmitüübid – PTY

PTY-funktsiooni saab kasutada erinevate 

programmitüüpide valimiseks, nt. 

popmuusika ja tõsise klassikalise muusika 

valimiseks. PTY-sümbol näitab, et funktsioon 

on aktiivne. See funktsioon võimaldab valitud 

jaama RDS-võrgu ulatuses edastada 

programmitüüpe.

Aktiveeri FM-režiimis, valides 

programmitüübi menüüs FM settings  

PTY  Select PTY.

Lülita välja, kustutades PTY-d menüüs FM 

settings  Clear all PTYs.

PTY otsing

See funktsioon otsib kogu lainepikkuse 

ulatuses valitud programmitüüpi.

TÄHELEPANU 

Mõned raadiojaamad ei kasuta RDS-
funktsiooni või kasutavad ainult mõnda 
selle võimalustest.

TP
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1. Vali PTY menüüs FM settings  PTY  
Select PTY.

2. Mine menüüsse FM settings  PTY  
Search PTY.

Kui raadio leiab mõne valitud 

programmitüübi, ilmub ekraanile >| To seek. 

Selleks et jätkata valitud programmitüüpide 

muu saatja otsimist, vajuta  

navigatsiooninupul.

Programmitüübi näit

Valitud jaama programmitüüpi saab ekraanil 

näidata.

Aktiveeri/lülita välja FM-režiimis menüüs FM 

settings  PTY  Show PTY

Radio text (Raadiotekst)

Mõned RDS-jaamad edastavad infot 

programmi sisu, esitajate jne. kohta. Seda 

infot saab ekraanil kuvada. 

Aktiveeri/lülita välja FM-režiimis menüüst 

Radio text.

Automaatne sagedusuuendus – AF

See funktsioon valib valitud jaamale ühe 

tugevaima saatja. Tugeva saatja leidmiseks 

võib see funktsioon otsida kogu FM-

lainepikkuse ulatuses. Kui see nii juhtub, 

lülitub raadio heli välja ja ekraanile ilmub PI 

Seek Press Exit to cancel. 

Aktiveeri/lülita välja FM-režiimis menüüs FM 

settings  Advanced radio settings  AF.

Regionaalsed raadiosaated – REG

See funktsioon lülitab raadio regionaalsele 

saatjale, isegi kui selle signaal on nõrk. 

Sümbol REG näitab, et funktsioon on 

aktiivne. 

Aktiveeri/lülita välja FM-režiimis menüüs FM 

settings  Advanced radio settings  

Regional.

Enhanced Other Networks – EON

See funktsioon on kasulik linnapiirkonnas, 

kus on palju kohalikke raadiojaamu. See 

võimaldab auto ja raadiosaatja vahelise 

kauguse põhjal otsustada, millal 

programmifunktsioonid peaksid kuulatava 

heliallika katkestama. 

Aktiveeri/lülita välja FM-režiimis, valides ühe 

FM settings  Advanced radio settings  

EON:

• Local – katkestab ainult siis, kui 
raadiojaama saatja on lähedal.

• Distant 1 – katkestab siis, kui jaama saatja 
on kaugel, isegi kui signaalis on palju 
müra.

• Off – ei katkesta teistest saatjatest 
tulevaid programme.

RDS-funktsioonide lähtestamine

Kõiki raadioseadistusi saab lähtestada 

tehaseseadistustele. Lähtestamine toimub 

FM-režiimis menüüs FM settings  

Advanced radio settings  Reset all.

Helitugevuse kontroll, 

programmitüübid

Katkestavaid programmitüüpe, nt. NEWS või 

TP, kuuldakse konkreetse programmitüübi 

jaoks valitud helitugevusel. Kui helitugevust 

reguleeritakse programmikatkestuse ajal, 

salvestatakse uus tase kuni järgmise 

programmikatkestuseni.

TÄHELEPANU 

Kõik raadiojaamad ei toeta programmitüübi 
näitamist.

1 Default(vaikimisi)/Tehaseseadistused.
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Üldist

Ekraan ja juhtelemendid

READ – kinnitab

Pöidlaratas – sirvi pardaarvuti loetelus 
olevaid menüüsid ja valikuid.

RESET – lähtestab

Pardaarvuti info sirvimiseks keera 

pöidlaratast sammhaaval üles või alla. 

Algusesse tagasiminekuks jätka pöidlaratta 

keeramist.

Funktsioonid 

Kauguse ja kiiruse mõõtühiku muutmiseks 

võta ühendust Volvo volitatud teenindusega. 

Current speed* (hetkekiirus) 

Hetkekiirus kuvatakse miilides tunnis, mph.

Average speed

Auto arvutab keskmist kiirust alates 

viimasest lähtestamisest. Lähtesta RESET 

abil.

Current consumption

Jooksvat kütusekulu arvestatakse iga 

sekundi tagant. Ekraanil olevat infot 

uuendatakse iga paari sekundi järel. Kui auto 

seisab, ilmub ekraanile "----".

Average

Keskmine kütusekulu alates viimasest 

lähtestamisest. Lähtesta RESET abil.

Km to empty tank (kilomeetreid 

kütusepaagi tühjenemiseni)

Arvutus põhineb keskmisel kütusekulul 

viimase 30 km jooksul ja järelejäänud 

kütusehulgal. See näitab keskmist 

vahemaad, mida kütusepaagis oleva 

kütusehulgaga saab sõita. Kui vahemaa 

kütusepaagi tühjenemiseni on väiksem kui 

20 km, siis kuvatakse ekraanil "----".

Lähtestamine

1. Vali Average speed (keskmine kiirus) või 
Average (keskmine).

2. Valitud funktsiooni lähtestamiseks 
vajuta ja hoia umbes üks sekund all 
RESET-nuppu. Hoides RESET-nuppu 
vähemalt 3 sekundit all, lähtestatakse 
keskmine kiirus ja keskmine 
samaaegselt.
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TÄHELEPANU 

Hoiatussignaali kuvamisel pardaarvuti 
kasutamise ajal tuleb see teade pardaarvuti 
funktsiooni taastamiseks kinnitada. Kinnita, 
vajutades READ.

TÄHELEPANU 

Kütusebaasil töötava seisukütteseadme* 
kasutamisel võib näit tegelikust pisut 
erineda.

TÄHELEPANU 

Kütusebaasil töötava seisukütteseadme* 
kasutamisel võib näit tegelikust pisut 
erineda.
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Kasutamine

Kompassiga tahavaatepeegel.

Tahavaatepeegli ülemises paremas servas 

on integreeritud ekraan, kus näidatakse, 

millise ilmakaare poole on suunatud auto 

esiosa. Kuvatakse kaheksa ilmakaart, mida 

tähistatakse ingliskeelsete lühenditega: N 

(põhi), NE (kirre), E (ida), SE (kagu), S (lõuna), 

SW (edel), W (lääs) ja NW (loe).

Kompass aktiveerub automaatselt auto 

käivitamisel või kui süüde on asendis II. 

Kasuta kompassi deaktiveerimiseks/

aktiveerimiseks peegli tagaküljel nt 

kirjaklambrit. 

Kalibreerimine

Kompassi kalibreerimine

Kompassi korrektse töö tagamiseks võib 

vajalik olla selle kalibreerimine. Kui kompassi 

on vaja kalibreerida, kuvatakse peegli 

näidikul CAL.

1. Jäta auto lagedas kohas seisma.

2. Käivita auto.

3. Vajuta ja hoia all tahavaatepeegli taga 
olevat nuppu (kasuta selleks 
kirjaklambrit vms.) kuni näidikule ilmub 
uuesti CAL (umbes kuus sekundit).

4. Hakka sõitma nagu tavaliselt. CAL kaob 
näidikult pärast kalibreerimise 
lõpetamist.
Alternatiivne kalibreerimismeetod: 
Sõida aeglaselt ringikujuliselt mitte 
kiiremini kui 8 km/h, kuni näidikult kaob 
pärast kalibreerimise lõpetamist kiri 
CAL.

Vööndi valimine

Magnetvööndid

Maa on jagatud 15 magnetvööndiks. 

Kompassi korrektse töö tagamiseks tuleb 

valida õige vöönd.

1. Süüte asend II.

2. Vajuta ja hoia all tahavaatepeegli taga 
olevat nuppu (kasuta selleks 
kirjaklambrit vms.) vähemalt 3 sekundit. 
Kuvatakse praeguse piirkonna number.

3. Vajuta korduvalt nupule, kuni ilmub 
soovitud geograafilise piirkonna number 
(1–15).

4. Näidikule kuvatakse mõneks sekundiks 
kompassi suund.
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Üldist

Stabiilsus- ja veokontrolli süsteem, DSTC 

(Dynamic stability and traction Control) aitab 

juhil vältida külglibisemisse sattumist ja 

parandab auto veoomadusi.

Süsteem vähendab rataste veo- ja 

pidurdusjõudu individuaalselt, nii et 

külglibisemist ei teki. See suurendab 

manööverdatavust ja seega ohutust äkilise 

liigutuse korral.

Veoomadused paranevad tänu veojõu 

süsteemipoolsele ühtlasele jaotamisele 

rataste vahel. Süsteem hakkab eelkõige tööle 

madalal kiirusel halbade teeolude korral.

Süsteemi aktiveerumisest pidurdamise ajal 

annab märku pulseeriv heli. Auto võib 

gaasipedaali vajutamisel aeglasemalt 

kiirendada kui eeldatakse.

Infoekraanil olevad teated

DSTC Temporarily OFF – Süsteem on 

piduriketta liiga kõrge temperatuuri tõttu 

ajutiselt välja lülitunud. Funktsioon aktiveerub 

pidurite jahtumisel automaatselt uuesti.

DSTC Service required – Süsteem on rikke 

tõttu välja lülitunud.

Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita 

mootor välja. Kui teade jääb ekraanile ka 

mootori uuestikäivitamisel, mine Volvo 

volitatud teenindusse.

Näidikuplokil olevad sümbolid

Kui sümboleid  ja  kuvatakse ekraanil 

samaaegselt, loe infoekraanile ilmuvat 

teadet.

Kui sümbol  kuvatakse üksi, siis võidakse 

seda kuvada järgmisel moel:

• Vilkuv tuli tähendab, et süsteemi 
aktiveeritakse.

• Üle kahe sekundi põlev tuli tähendab 
süsteemi kontrollimist mootori käivitamise 
ajal.

• Kui tuli põleb pärast mootori käivitamist 
või sõidu ajal pidevalt, tähendab see, et 
süsteemis on rike.

Väljalülitumine

Kaapimise ja kiirenduse ajal võib süsteem 

välja lülituda. Kaapimise ajal aktiveerub 

funktsioon viivitusega, võimaldades kauem 

kaapida ja andes rohkem vabadust 

dünaamiliseks sõitmiseks. Sügavas lumes 

või liivas paraneb veojõud, sest vedu ei ole 

enam piiratud.

Kasutamine 

1. Keera pöidlaratast , kuni kuvatakse 
DSTC menüü.

DSTC ON tähendab, et süsteemi funktsiooni 

ei ole muudetud. 

DSTC spin control OFF tähendab, et 

süsteem on välja lülitatud.

2. Vajuta ja hoia nuppu RESET , kuni  
DSTC-menüü vahetub.

Süsteemi toime on piiratud kuni järgmise 

korrani, kui mootor käivitatakse.

HOIATUS

Funktsiooni väljalülitamisel võivad auto 
sõiduomadused halveneda.

1 2
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Aktiivne raam (Four C)*

Aktiivne raam, Four-C (Continuously 

Controlled Chassis Concept) - veermiku 

kontrolli tehnoloogia reguleerib 

amortisaatorite omadusi, kohandades auto 

sõiduomadusi. Kasutada saab kolme 

seadistust: Comfort, Sport ja Advanced.

Comfort

Auto tundub mugavamana, sobib pikkadeks 

sõitudeks. Amortisaatorid töötavad pehmelt 

ning kere liigub ühtlaselt ja õrnalt.

Sport

Auto tundub sportlikumana, sobib aktiivseks 

sõitmiseks. Rool reageerib kiiremini kui 

Comfort-režiimis. Amortisaator toimib 

jäigemalt, kere järgib teed, et vähendada 

järskudes kurvides kaldumist.

Advanced

Seda seadistust soovitatakse kasutada ainult 

väga tasastel ja siledatel teepindadel.

Amortisaatorid on optimeeritud 

maksimaalsele teelpüsimisele ja kurvides 

kaldumist on veelgi vähendatud.

Kasutamine

Raami seadistused

Kasuta seadistuse muutmiseks 

keskkonsoolil olevaid nuppe. Mootori 

väljalülitamise ajal kasutatud seadistus 

aktiveerub mootori järgmisel käivitamisel.

Kiirusega seotud roolivõimsus*

Roolivõimsuse tase väheneb koos auto 

kiirusega, et anda juhile parem tundlikkus. 

Väiksel kiirusel on auto kergesti juhitav, 

seega on nt. parem parkida.

Roolivõimendust saab reguleerida menüüs 

Car settings  Steering force level. 

Menüüsüsteemi kirjeldust vt. lk. 94. See 

menüü ei ole auto liikumise ajal ligipääsetav.

38
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04

Kasutamine

Ekraan ja juhtelemendid

Ooterežiim

Taasta seadistatud kiirus

Välja lülitamine

Aktiveeri/seadistatud kiirus

Kiirus, seadistatud

Kiiruse aktiveerimine ja seadmine

Kiirusehoidiku käivitamise võimaldamiseks 

tuleb see kõigepealt CRUISE-nupust sisse 

lülitada. Sümbol  süttib ja kuvatav tekst 

(---) km/h näitab, et kiirusehoidik on 

ooterežiimis. Seejärel aktiveeritakse 

kiirusehoidik  või  abil, pärast mida 

valitud kiirus salvestatakse ja kasutatakse 

seadistatud kiirusena. Seadistatud kiirus 

kuvatakse ekraanil. 

Seadistatud kiiruse reguleerimine

Aktiivrežiimis reguleeritakse kiirust nupu  

või  pikkade või lühikeste vajutustega.

Kiiruse ajutine suurendamine, nt. 

möödasõidul, ei mõjuta cruise control 

(kiirusehoidik) seadistust. Gaasipedaali 

lahtilaskmisel taastub seadistatud kiirus.

Automaatne ajutine väljalülitamine

Kiirusehoidik lülitatakse välja spontaanselt, 

kui vedavad rattad pöörlevad või kui autoga 

sõidetakse alla umbes 30 km/h kiirusel. 

Kiirusehoidik lülitatakse välja ka 

pidurdamisel, käigukangi viimisel 

neutraalsesse asendisse või gaasipedaali 

pikemal vajutamisel (umbes 60 sekundit). 

Kiirusehoidik lülitub seejärel ooterežiimi ning 

seadistatud aeg salvestatakse. 

Ajutine väljalülitamine

Kiirusehoidiku ajutiseks väljalülitamiseks 

vajuta 0. Salvestatud kiirus kuvatakse 

ekraanil sulgudes.

Taasta seadistatud kiirus

Kiirusehoidiku ajutise väljalülitamise korral 

saab selle uuesti aktiveerida, vajutades . 

Taastub eelnevalt seadistatud kiirus.

Väljalülitamine

Kiirusehoidik lülitatakse välja nupust CRUISE 

või mootori väljalülitamisel. Seadistatud 

kiirus kustutatakse.
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TÄHELEPANU 

Kiirusehoidikut ei saa aktiveerida alla 
30 km/h kiirustel.

TÄHELEPANU 

Hoides mõnd kiirusehoidiku juhtnuppudest 
rohkem kui umbes üks minut all, lülitub 
kiirusehoidik välja. Mootor tuleb seejärel 
kiirusehoidiku lähtestamiseks välja lülitada.

TÄHELEPANU 

Kiirus võib  abil taastades oluliselt 
suureneda.
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Kohanduv kiirusehoidik*

04

Üldist 

Kohanduv kiirusehoidik (Adaptive Cruise 

Control - ACC) on mõeldud juhi abistamiseks 

pikkadel sirgetel teedel stabiilses liikluses, nt. 

kiir- ja maanteedel.

Kiirusehoidikut võib hooldada ainult Volvo 

volitatud teeninduses.

Funktsioon

Talitluse ülevaade

Hoiatustuli, juhipoolne pidurdamine 
vajalik

Juhtelemendid

Radarisensor

Kohanduv kiirusehoidik koosneb 

kiirusehoidiku ja koordineeritud pikivahe 

süsteemist.

Kaugust eesolevast sõidukist mõõdab 

radarisensor. Kiirust reguleeritakse 

kiirendamise ja pidurdamise abil. Pidurite 

kasutamisel kiirusehoidiku poolt võib tekkida 

madal heli - see on normaalne. 

Kiirusehoidiku eesmärgiks on järgneda 

seatud pikivahega eesolevale, samal rajal 

sõitvale sõidukile. Kui radarisensor ei ole ees 

sõidukit avastanud, hoiab see autot 

seadistatud kiirusel. Sama kehtib ka siis, kui 

eessõitva sõiduki kiirus ületab 

kiirusehoidikus seadistatud kiiruse.

HOIATUS

Kohanduv kiirusehoidik ei toimi kõigis 
sõiduolukordades ega liiklus-, ilmastiku- ja 
teeoludes.

Alates leheküljest 123 toodud alajaotus 
Funktsioon kirjeldab piiranguid, millega juht 
peab enne kohanduva kiirusehoidiku 
kasutamist arvestama.

Sõidu ajal vastutad Sa õige pikivahe ja 
kiiruse hoidmise eest, ka siis, kui kasutad 
kohanduvat kiirusehoidikut. Sa pead alati 
jälgima liiklusolusid ja sekkuma, kui 
kohanduv kiirusehoidik ei hoia sobivat 
kiirust või pikivahet.
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HOIATUS

Kohanduv kiirusehoidik ei ole kokkupõrke 
vältimise süsteem. Juht peab sekkuma, kui 
süsteem ei avasta eesolevat sõidukit. 

Kohanduv kiirusehoidik ei pidurda aeglaste 
või seisvate sõidukite korral.

Ära kasuta kohanduvat kiirusehoidikut nt. 
linnas, tihedas liikluses, ristmikel, libedatel 
pindadel, rohke vee või lörtsi korral teel, 
tugevas vihmas/lumes, halva nähtavuse 
korral, käänulistel teedel ega libedatel 
pindadel.

HOIATUS

Kui kiirusehoidik pidurdab, siis piduripedaal 
liigub. Ära hoia jalga piduripedaali all, sest 
see võib sinna kinni jääda.
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Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on 

kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust 

nõudvates olukordades pead ise pidurdama. 

See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste 

korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab 

järsult. Radarisensori piirangute tõttu võib 

pidurdamine toimuda ootamatult või üldse 

mitte toimuda, vt. lk. 124.

Kohanduvat kiirusehoidikut saab aktiveerida 

ainult kiirusel üle 30 km/h. Kui kiirus langeb 

alla 30 km/h või kui mootori kiirus muutub 

liiga aeglaseks, deaktiveerub kohanduv 

kiirusehoidik ning lõpetab pidurdamise. 

Sellisel juhul peab juht juhtimise viivitamatult 

üle võtma ja hoidma eesoleva sõidukiga 

piisavat pikivahet. Suurim seadistatav kiirus 

on 200 km/h. Juhul kui kiirusehoidikut  ei saa 

mõnes olukorras aktiveerida, kuvatakse 

ekraanil Cruise Unavailable (kiirusehoidikut 

ei saa kasutada), vt. lk. 126.

Hoiatustuli, juhipoolne pidurdamine 

vajalik

Kohanduva kiirusehoidiku pidurdusvõimsus 

vastab umbes 30 %le auto 

pidurdusvõimsusest. Kui autot tuleb 

pidurdada tugevamini kui kiirusehoidiku 

võimsus lubab ja juht ei pidurda, kõlab 

signaal ja tuuleklaasil süttib punane 

hoiatustuli. Punane hoiatustuli võib tugeva 

päikesevalguse käes või päikeseprillide 

kasutamisel olla raskesti märgatav. 

Automaatne välja lülitamine

Kohanduv kiirusehoidik sõltub muudest 

süsteemidest, nt. stabiilsus- ja 

veojõukontrolli süsteemist (DSTC). Juhul kui 

mõni neist süsteemidest enam ei tööta, 

deaktiveerub kiirusehoidik automaatselt.

Automaatse välja lülitamise korral kõlab 

signaal ja ekraanil kuvatakse teade Cruise 

Cancelled (Kiirusehoidmine katkestatud). 

Sellisel juhul pead sekkuma ja kohandama 

oma sõidukiiruse eesolevate sõidukite 

omale.

Automaatne väljalülitus toimub järgmistel 

juhtudel:

• kiirus langeb alla 30 km/h

• rattad kaotavad veojõu

• piduri temperatuur on kõrge

• pöörete arv on liiga madal

• radarisensor blokeerub, nt. lörtsi või vihma 
tõttu

Radarisensor ja selle piirangud 

Radarisensorit kasutab nii kohanduv 

kiirusehoidik kui kokkupõrke 

hoiatussüsteem. See on mõeldud samas 

suunas sõitvate sõiduautode ja suuremate 

sõidukite avastamiseks. Radarisensor ei 

avasta jalakäijaid ega vastutulevaid, aeglaselt 

sõitvaid või seisvaid sõidukeid ja objekte. 

Sellistel juhtudel hoiatust ei anta ja pidurid ei 

rakendu.

Radarisensori modifitseerimine võib kaasa 

tuua selle nõuetele mittevastavuse. 

Radarisensori võime avastada eesolevaid 

sõidukeid väheneb oluliselt:

• juhul kui radarisensor blokeerub ja ei saa 
avastada teisi sõidukeid nt. tugeva vihma 
või lörtsi tõttu või kui radarisensorile on 
kogunenud muid objekte. 

• kui eesolevate sõidukite kiirus erineb 
tunduvalt Sinu auto kiirusest.

HOIATUS

Kiirusehoidik hoiatab ainult nende sõidukite 
eest, mille radarisensor on avastanud. 
Seetõttu võidakse hoiatust ka mitte anda 
või anda see viivitusega. Ära jää hoiatust 
ootama, vaid pidurda, kui see on vajalik.

HOIATUS

Iluvõrele ei tohi paigaldada tarvikuid ega 
muid esemeid.

TÄHELEPANU 

Hoia radarisensori esine pind puhas.
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Radarisensoril on piiratud vaateväli. Mõnes 

olukorras võib see avastada eeldatust 

erineva sõiduki või sõidukit üldse mitte 

avastada. 

Radarisensori vaateväli (hall)

Mõnikord ei suuda radarisensor avastada 
lähidistantsil olevaid sõidukeid, nt. Sinu 
ja eesoleva auto vahele sõitvat sõidukit.

Väikeseid sõidukeid, nt. mootorrattaid, 
ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja 
keskel, võidakse mitte avastada.

Kurvides võib radarisensor avastada vale 
sõiduki või kaotada avastatud sõiduki 
silmist.

Kasutamine

Ekraan ja juhtelemendid

Aktiveeri ja taasta seadistused, suurenda 
kiirust

Ooterežiim sees/väljas

Seadistatud vahekaugus

Kiiruse aktiveermine ja seadistamine

Juhi tegevus

Kiirusehoidik lülitatakse välja pidurite 

kasutamisel, käigukangi viimisel 

neutraalsesse asendisse või gaasipedaali 

vajutamisel pikema aja jooksul. Kiirusehoidik 

lülitub seejärel ooterežiimi ja juht omab auto 

üle täielikku kontrolli. Kui gaasipedaali 

vajutatakse lühema aja jooksul, nt. 

möödasõidul, lülitub kiirusehoidik ajutiselt 

välja ning aktiveerub uuesti gaasipedaali 

lahtilaskmisel.

Kiiruse aktiveermine ja seadistamine

Kiirusehoidiku aktiveerimise võimaldamiseks 

tuleb see kõigepealt  abil ooterežiimi 

lülitada. Seadistatud ajaintervall kuvatakse 

korraks ekraanil. Kiirusehoidik aktiveeritakse 

 või  abil, pärast mida valitud kiirus 

salvestatakse ja kasutatakse seadistatud 

kiirusena. Seadistatud kiirust kuvatakse 

ekraanil. Aktiivses režiimis kohandatakse 

kiirust, vajutades lühidalt või pikalt nupule 

,  või . Nupul  on sama funktsioon 

nagu nupul +, kuid kiirus tõuseb vähem.  
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TÄHELEPANU 

Kui kiirusehoidik ei reageeri pärast 
aktiveerimist, võib olla põhjuseks see, et 
ajaline intervall lähima sõidukini takistab 
kiiruse tõstmist.

TÄHELEPANU 

Mõnes olukorras ei saa kiirusehoidikut 
aktiveerida. Sellisel juhul kuvatakse ekraanil 
Cruise Unavailable (kiirusehoidikut ei saa 
kasutada), vt. lk. 126.
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Seadistatud ajaintervall

Seadistatud ajaintervalli ees olevatest 

sõidukitest saab suurendada nupu  ja 

vähendada nupu  abil. Hetkel kasutatav 

ajaintervall kuvatakse pärast seadistamist 

lühidalt ekraanil. Valida saab viie erineva 

ajaintervalli hulgast. Pikem ajaintervall 

tähendab sujuvamat kiirusehoidmist. 

Soovitav ajaintervall on kolm kuni viis. 

Intervallid üks ja kaks on mõeldud peamiselt 

tihedas liikluses ummikutes sõitmiseks, kus 

tuleb sagedamini sekkuda.

Välja lülitamine ja seadistuste 

taastamine

Kiirusehoidik lülitatakse välja vajutades 

lühidalt  või juhi sekkumisel, nt. 

pidurdamisel. Seadistatud kiirus kuvatakse 

sulgudes. Kiirus ja ajaintervall taastatakse, 

vajutades üks kord .

Lühike vajutus nupul  ooterežiimis või 

pikk vajutus aktiivses režiimis lülitab 

kiirusehoidiku välja. Seadistatud kiirus 

kustutatakse ja seda ei saa taastada.

Ekraanil olevad sümbolid  

Teated ekraanil

TÄHELEPANU 

Kasuta ainult kohaliku liikluseeskirja järgi 
lubatavat ajaintervalli. 

TÄHELEPANU 

Kiirus võib oluliselt tõusta, kui kiirus 

taastatakse  abil.

Sümbol Spetsifikatsioon

Ooterežiim või aktiivne 
režiim ilma avastatud 
sõidukita.

Aktiivne režiim avastatud 
sõidukiga, mille suhtes 
kiirusehoidik kiirust 
kohandab.

Vahekauguse info.

Teade Spetsifikatsioon

Radar 
blokeeritud Vt. 
juhendit

Kiirusehoidik on ajutiselt 
välja lülitatud. Teade 
kuvatakse juhul kui 
radarisensor on 
blokeeritud ja ei saa 
avastada teisi sõidukeid 
nt. tugeva vihma tõttu või 
kui radarisensorile on 
kogunenud lörtsi.

Cruise 
Cancelled 
(Kiirusehoidmi
ne 
katkestatud)

Kiirusehoidik on välja 
lülitatud. Juht peab kiirust 
reguleerima.

Cruise Service 
required 
(Kiirusehoidik
u hooldus 
vajalik)

Kiirusehoidik ei tööta. Võta 
ühendust Volvo volitatud 
teenindusega.

Cruise 
Unavailable

Kiirusehoidikut ei saa 

aktiveerida. Selle 

põhjuseks võib olla:

• veojõukontroll ja 
stabiilsusfunktsioon 
(DSTC) on välja 
lülitatud, vt. lk. 120

• piduri temperatuur on 
kõrge

• radarisensor on 
blokeeritud, nt. lörtsi 
või vihma tõttu

Teade Spetsifikatsioon
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Üldist 

Kokkupõrke hoiatussüsteem (Collision 

Warning with Brake Support, CW) on 

abivahend, mis hoiatab juhti eesoleva, samas 

suunas liikuva sõidukiga kokkupõrkeohu 

eest.

Piduritoetussüsteem vähendab 

kokkupõrkekiirust.

Kokkupõrke hoiatussüsteemi võib hooldada 

ainult Volvo volitatud teeninduses.

Funktsioon

Talitluse ülevaade

Visuaalne hoiatussignaal, kokkupõrkeoht

Sensor

Radarisensor avastab eesolevad sõidukid, 

mis sõidavad Sinuga samas suunas. Juhul 

kui sellise sõidukiga tekib kokkupõrkeoht, 

juhitakse Sinu tähelepanu sellele punase 

hoiatustule ja hoiatusheli abil. 

Juhul kui pärast hoiatamist suureneb 

kokkupõrkeoht edasi, aktiveerub 

pidurdusabi. Pidurdusabi valmistab 

pidurisüsteemi ette äkkpidurduseks ja 

pidurid rakenduvad õrnalt, mida võib tajuda 

kerge nõksatusena. Kui piduripedaali 

vajutatakse piisavalt kiiresti, rakendub 

pidurifunktsioon täielikult, isegi kui pedaalile 

ei vajutata tugevalt. Kokkupõrke 

hoiatussüsteem on aktiivne kiirustel 

7 km/h - 180 km/h.

Piirangud

Punane hoiatustuli võib tugeva 

päikesevalguse käes või päikeseprillide 

kasutamisel olla raskesti märgatav. 

Seepärast aktiveeri sellistes tingimustes alati 

hoiatusheli.

Hoiatusi võidakse mitte anda, kui kaugus 

eesolevast sõidukist on väga väike või kui 

rooli ja pedaale liigutatakse kiiresti, nt. väga 

aktiivse sõidustiili korral.

Hoiatusi võidakse aktiveerida hiljem, üldse 

mitte aktiveerida või aktiveerida 

mittevajalikus olukorras, kui süsteem ei 

suuda eesolevat sõidukit täpselt avastada. 

Kokkupõrke hoiatussüsteem kasutab samu 

radarisensoreid kui kohanduv kiirusehoidik. 

Täpsema info saamiseks radarisensori ja 

selle piirangute kohta vt. lk. 124.

HOIATUS

Kokkupõrke hoiatussüsteem ei tööta kõigis 
sõiduolukordades ja liiklus-, ilmastiku- ja 
teeoludes. Kokkupõrke hoiatussüsteem ei 
reageeri aeglastele ja seisvatele sõidukitele 
ega vastassuunas liikuvatele sõidukitele.

Hoiatus antakse kõrge kokkupõrkeohu 
korral esimesel võimalusel. Alates 
alajaotusest Function on kirjeldatud 
piiranguid, millega juht peab enne 
kasutamist arvestama.

Kokkupõrke hoiatussüsteem toetab juhti 
pidurdamisel, vähendades 
kokkupõrkekiirust, kui juht pidurdab. 

Ära jää kunagi ootama kokkupõrkehoiatust. 
Sõidu ajal vastutad Sa õige pikivahe ja 
kiiruse hoidmise eest, ka siis, kui kasutad 
kokkupõrke hoiatussüsteemi.
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TÄHELEPANU 

Visuaalne hoiatusfunktsioon võib ajutiselt 
välja lülituda, kui salongis on nt. päikese 
tõttu tekkinud kõrge temperatuur. Sellisel 
juhul aktiveeritakse hoiatusheli isegi juhul, 
kui see on menüüs välja lülitatud.
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Puuduv või hilinev hoiatus tähendab, et 

piduritoetus ei rakendu või hilineb.

Valehoiatused võivad esineda nii heli- kui 

visuaalsete signaalide kujul. Üks võimalus 

vähendada valehoiatuste arvu on vähendada 

hoiatuskaugust.

Kasutamine

Mõnda seadistust juhitakse keskkonsoolilt 

menüüsüsteemi kaudu. Menüüsüsteemi 

kasutamise kohta vt. lk. 94. 

Hoiatussignaalide aktiveerimise/välja lülitamise 
nupp. 

Hoiatussignaalide aktiveerimine/välja 

lülitamine

Kokkupõrke hoiatussüsteemi heli- ja 

visuaalseid signaale saab aktiveerida/välja 

lülitada  abil. Nupus olev tuli näitab, et 

hoiatussignaalid on aktiveeritud.

Hoiatusheli ja hoiatustuli aktiveeritakse 

automaatselt auto käivitamisel. Automaatse 

aktiveerimise saab tühistada menüüs Car 

settings  Collision warn. settings 

On at start up.

Hoiatusheli saab eraldi aktiveerida/välja 

lülitada menüüs Car settings  Collision 

warn. settings  Warning sound.

Hoiatuskauguse seadistamine

Tundlikkus näitab, kui kiiresti visuaalne ja 

helisignaal aktiveeritakse. Vali üks valikutest 

menüüs Car settings Collision warn. 

settings  Warning distance.

Seadistuste kontrollimine

Hetkeseadistusi saab kõige lihtsamini 

kontrollida, vajutades kaks korda 

TÄHELEPANU 

Siin kirjeldatud seadistused ei mõjuta 
piduritoetussüsteemi.
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HOIATUS

Kohanduva kiirusehoidiku korral kasutab 
kiirusehoidik hoiatustuld ja hoiatussignaali 
isegi juhul, kui juht on kiirusehoidiku välja 
lülitanud.

TÄHELEPANU 

Mõnes olukorras võib hoiatus hilineda, kuigi 
hoiatuskaugus on seatud valikule Long 
(pikk).
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kiiresti . Seadistused kuvatakse 

ekraanil.

Teated ekraanil

Radar blocked See manual – Kokkupõrke 

hoiatussüsteem on ajutiselt välja lülitunud. 

Teade kuvatakse nt. tugevas vihmas või siis, 

kui radarisensorile on kogunenud lörtsi. Vt. 

radaripiiranguid käsitlevat alajaotust, lk. 124.

Collision warn. Service required – 

Kokkupõrke hoiatussüsteem on välja 

lülitatud. Kui teade ei kao, võta ühendust 

Volvo volitatud teenindusega.
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Üldist

Parkimisabi kasutatakse parkimise 

abivahendina. Helisignaal annab märku 

kaugusest avastatud objektist. 

Funktsioon1

Süsteem aktiveerub automaatselt auto 

käivitamisel. Lülitipaneeli lülitis olev tuli 

põleb. Tekst Park Assist ON  kuvatakse 

keskkonsoolil siis, kui tagurpidikäik on sisse 

lülitatud või kui eesmised andurid avastavad 

objekti. 

Eesmine parkimisabi on aktiivne kiirustel alla 

15 km/h, ka tagurdamise ajal. Süsteem 

lülitatakse suuremal kiirusel välja. Lülitis olev 

tuli jääb põlema, et näidata, et süsteem on 

järgmise parkimise ajal aktiivne. Üle 10 km/h 

kiirustel aktiveeritakse süsteem uuesti. 

Signaali sagedus suureneb auto ees või taga 

olevale objektile lähenedes. Kui mõne muu 

heliallika tugevus on suur, läheb see 

automaatselt vaiksemaks.

Helisignaal muutub pidevaks tooniks umbes 

30 cm kaugusel objektist. Kui selle vahemaa 

sees on objekte nii auto ees kui taga, 

vaheldub signaal ees ja taga olevate kõlarite 

vahel.

Parkimisabi taga

Auto tagaosas on parkimisabi 

funktsioneerimisulatus umbes 1,5 m. 

Tagumine parkimisabi aktiveeritakse 

tagurpidikäigu sisselülitamisel. Signaal tuleb 

tagumistest kõlaritest.

Süsteem tuleb haagisega, tiisliga 

jalgrattahoidikuga vms. tagurdamisel välja 

lülitada. Vastasel korral sensorid 

aktiveeruvad.

Volvo originaalhaagisekaabli kasutamise 

korral lülitatakse tagumine parkimisabi 

haagisega sõites automaatselt välja.

Parkimisabi ees

Eesmise parkimisabi funktsioneerimisulatus 

on umbes 0,8 m. Signaal tuleb ees olevatest 

kõlaritest.

Eesmist parkimisabi ei saa kasutada koos 

lisatuledega, kuna sensorid reageerivad 

lisatuledele.

HOIATUS

Parkimisabi ei võta juhilt vastutust 
parkimise juures. Sensoritel on pimealad, 
milles olevaid objekte ei avastata. Arvesta 
auto läheduses olevate laste ja loomadega.

1 Olenevalt riigist võib parkimisabi süsteem 
kuuluda standardvarustusse, lisavarustusse 
või tarvikute hulka.
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Süsteemivigade näitamine

Kui infosümbol jääb põlema ning ekraanil 

kuvatakse teade Park Assist syst Service 

required,  lülitub parkimisabi välja.

Sisse/välja lülitamine

Parkimisabi saab välja lülitada lülituspaneelil 

olevast nupust - lülitis olev tuli kustub. 

Parkimisabi aktiveeritakse uuesti lüliti 

sisselülitamisel ning tule süttimisel. 

Sensorite puhastamine

Sensoreid tuleb nende korrektse töö 

tagamiseks regulaarselt puhastada. Puhasta 

andureid vee ja autošampooniga.

Sensoreid kattev jää ja lumi võivad kaasa 

tuua valehoiatusi.

TÄHTIS TEAVE

Teatud tingimustes võib parkimisabi 
edastada valehoiatusi, mida tekitavad 
süsteemiga samu ultrahelisagedusi 
väljastavad välised heliallikad. Selliste 
heliallikate hulka kuuluvad signaalid, märjad 
rehvid asfaldil, pneumaatilised pidurid ja 
mootorratta heitgaasitorud. 

TÄHELEPANU 

Eesmine parkimisabi lülitatakse seisupiduri 
rakendamisel automaatselt välja.
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Üldist

BLIS-kaamera

Indikaatortuli

BLIS-sümbol

BLIS (Blind Spot Information System - 

pimeala jälgimise süsteem) on 

digitaalkaamera tehnoloogial põhinev 

infosüsteem, mis aitab teatud tingimustes 

juhtida juhi tähelepanu samas suunas nn. 

pimealas liikuvatele sõidukitele.

Süsteem töötab kõige efektiivsemalt tihedas 

liikluses mitmerajalisel teel sõites.

Kui kaamera  avastab pimealas sõiduki, 

süttib indikaatortuli  ja jääb põlema.

Kui süsteemis tekib rike, teavitab BLIS juhti 

tekstiteate abil. Kui süsteemi kaamerad on 

nt. kaetud, vilgub BLISi indikaatortuli ning 

infoekraanil kuvatakse teade. Sellisel juhul 

kontrollige ja puhastage vajadusel läätsi. 

Vajadusel saab süsteemi ajutiselt välja 

lülitada, vajutades BLIS-nuppu, vt. lk. 133.

BLIS-kaamerate poolt kaetud pimealad. 
A = umbes 9,5 m ja B = umbes 3 m

Puhastamine

Efektiivse töö tagamiseks peavad BLIS-

kaamera läätsed olema puhtad. Läätsi saab 

puhastada pehme lapi või niiske käsnaga. 

Puhasta läätsi ettevaatlikult, neid mitte 

kriimustades.

HOIATUS

Süsteem täiendab, mitte ei asenda ohutut 
sõidustiili ja tahavaatepeegli kasutamist. 
See ei asenda kunagi juhi tähelepanu ja 
vastutust. Sõiduradade ohutu vahetamise 
vastutus lasub alati juhil.

84
01

36
1s

TÄHELEPANU 

Tuli süttib auto sellel küljel, kus süsteem 
avastas sõiduki. Kui autost sõidetakse 
mõlemalt poolt samal ajal mööda, süttivad 
mõlemad tuled.

TÄHTIS TEAVE

Läätsi soojendatakse jää ja lume 
sulatamiseks elektriliselt. Vajadusel põhi 
lumi läätsedelt ära.

36
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04

Kui BLIS töötab

Süsteem töötab, kui autoga sõidetakse 

kiirusel üle 10 km/h.

Möödasõit

Süsteem reageerib, kui:

• Sa teed möödasõitu teisest sõidukist 
kiirusega, mis ületab teise sõiduki kiiruse 
kuni 10 km/h võrra

• Sinust teeb möödasõitu sõiduk, mis 
sõidab Sinust kuni 70 km/h kiiremini.

Valge ja pime

Valges reageerib süsteem läheduses olevate 

sõidukite kujule. Süsteem avastab sõidukid, 

nt. sõidu- ja veoautod, bussid ja 

mootorrattad.

Pimedas reageerib süsteem läheduses 

olevate sõidukite tuledele. Kui läheduses 

oleva sõiduki tuled ei ole sisse lülitatud, siis 

süsteem neid ei avasta. See tähendab nt. 

seda, et süsteem ei reageeri ilma tuledeta 

haagisele, mis on ühendatud auto või veoki 

taha.
Sisse/välja lülitamine

Sisse-/väljalülitusnupp.

BLIS aktiveeritakse mootori käivitamisel. 

Uksepaneelidel olevad indikaatortuled 

vilguvad BLISi aktiveerimisel kolm korda.

Süsteemi saab deaktiveerida/aktiveerida 

mootori käivitamisel, vajutades BLIS. 

BLISi deaktiveerimisel kustub nupus olev tuli 

ja armatuurlaua ekraanil kuvatakse 

tekstiteade.

BLISi aktiveerimisel süttib nupus olev tuli, 

ekraanil kuvatakse uus tekstiteade ja 

uksepaneelidel olevad indikaatortuled 

vilguvad kolm korda. Tekstiteate 

kustutamiseks vajuta READ-nuppu. 

Täpsema info saamiseks teadete kohta vt. 

lk. 97.

HOIATUS

BLIS ei tööta järskudes kurvides.
BLIS ei tööta tagurdamise ajal.
Auto taha ühendatud lai haagis võib varjata 
kõrvalradadel olevaid autosid. Sellisel juhul 
võib BLIS sõidukit mitte avastada.

HOIATUS

Süsteem ei reageeri jalgratastele ja 
mopeedidele.
BLIS-kaameraid võib segada intensiivne 
valgus või täielikus pimeduses sõitmine, 
kus ei ole valgusallikaid (nt. 
tänavavalgustust või teisi sõidukeid). 
Süsteem võib tõlgendada valguse 
puudumist kaamerate blokeerumisena.
Mõlemal juhul kuvatakse  infoekraanil  
teade.
Sellistes tingimustes sõites võib süsteemi 
tõhusus ajutiselt halveneda ning kuvatakse 
tekstiteade, vt. lk. 134. Juhul kui teade kaob 
automaatselt, siis on BLIS tavafunktsiooni 
taastanud. 

BLIS-kaameratel on samasugused piirid 
nagu inimese silmal, st. nad "näevad" 
halvemini nt. tihedas lumesajus või paksus 
udus.

39
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Blind Spot Information System (pimeala jälgimise süsteem), BLIS*

04

Pimeala süsteemi teated

Tekst ekraanil Süsteemi olek

Blind spot syst. 
Service 
required 
(Pimeala 
süsteemi 
hooldus vajalik)

Pimeala süsteem välja 
lülitatud. Võta ühendust 
volitatud Volvo 
teenindusega.

Blind spot syst. 
Camera 
blocked 
(Pimeala 
süsteemi 
kaamera 
blokeeritud)

BLIS-kaamera 
blokeeritud. Puhasta 
läätsed.

Blind-spot info 
system ON 
(Pimeala 
süsteem SEES)

BLIS-süsteem sees

Blind-spot info 
system OFF 
(Pimeala 
süsteem 
VÄLJAS)

BLIS-süsteem väljas

Blind spot syst. 
Reduced 
function (BLIS-
funktsioon 
väljas)

BLIS-funktsioon väljas
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Salongi mugavused

04

Panipaigad
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Salongi mugavused

04

Uksepaneelis olev hoiukoht

Esiistme patjade eesmises osas olev 
hoiutasku

Parkimispiletite klamber

Kindalaegas

Hoiukoht, tassihoidja

Nagi

Tassihoidja tagaistme käetoes

Hoiutasku

Nagi

Nagi on mõeldud ainult kergete rõivaste 

riputamiseks.

Tunnelkonsool

Käepideme all olev hoiukoht (nt. CD-
plaatidele) ja AUX-sisend.

Sisaldab juhi ja kõrvalistuja tassihoidjat, 
ning12 V pistikupesa ja väikest 
hoiukohta. (Juhul kui varustuses on 
tuhatoos ja sigaretisüütaja, siis on 12 V 
pistikupesa asemel sigaretisüütaja ja 
väikese hoiukoha asemel eemaldatav 
tuhatoos.)

Sigaretisüütaja ja tuhatoos*

Tunnelkonsoolis olevat tuhatoosi saab 

tühjendada, tõstes tuhatoosi otse üles.

Aktiveeri sigaretisüütaja, lükates nupu sisse. 

Nupp hüppab välja, kui sigaretisüütaja on 

kuum. Tõmba sigaretisüütaja välja ja süüta 

kuumenenud pinnal sigarett. 

Kindalaegas

Siin hoitakse käsiraamatut ja kaarte. Selles 

on ka pliiatsi- ja kütusekaartide hoidikud. 

Kindalaegast saab käsitsi sulgeda 

puldivõtmega, vt. lk. 37. 

Põrandamatid*

Volvol on spetsiaalselt toodetud 

põrandamatid. 

1 2
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HOIATUS

Juhiistmel olev uksematt tuleb paigaldada 
stabiilselt ning kinnitada klambritega, et see 
ei jääks pedaalide ümber ega alla kinni.

A B
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Salongi mugavused

04

Meigipeegel

Valgustiga meigipeegel.

Katte avamisel süttib lamp automaatselt.

12 V pistikupesa

12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, esiistmel.

.

12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, esiistmel.

Pistikupesa saab kasutada 12 V tarvikute, nt. 

mobiiltelefoni laadijate ja jahutite jaoks. 

Maksimaalne voolutugevus on 10 A. Selleks 

et pistikupesast tuleks voolu, peab süüde 

olema vähemalt asendis I, vt. lk. 59.
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HOIATUS

Jäta kork pistikupessa, kui pistikupesa ei 
kasutata.
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Salongi mugavused

04

Pistikupesa pakiruumis*

Klapi pistikupesale ligipääsemiseks kate alla. 

See pistikupesa töötab olenemata sellest, 

kas süüde on sisse lülitatud. Aku tühjenemise 

vältimiseks kasuta pistikupesa töötava 

mootoriga.

Esmaabikott*

Esmaabivarustus asub pakiruumis. Kotil on 

takjakinnitus, nii et seda saab pakiruumi 

seinale kinnitada.

36
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04

Külmik*

Külmik asub tagaistme käetoe taga. Külmik 

töötab alati, kui mootor töötab või kui süüde 

on asendis II, ning lülitub välja, kui mootor 

lülitatakse välja. Külmiku maht on 11,5 liitrit.

Klaas*

Käetoe katte all on hoiukoht kahele klaasile ja 

pudeliavajale.

Pakiruumi matt*

Külmikuga autodes tuleb enne pakiruumi 

mati eemaldamist tagaiste kergelt ette 

klappida. Klapi seljatugi ette käepidemest 

tõmmates, vt. lk. 159.

Külmikul peab optimaalse talitluse 

tagamiseks olema vaba õhuringlus. Seetõttu 

jäta pakiruumi külmiku õhu sissepääsu 

juurde vähemalt 5 cm vaba ruumi.

HOIATUS

Hoia korralikult suletud pudeleid külmikus 
ning kontrolli, kas külmiku uks on sõidu 
ajaks suletud.

HOIATUS

Hoia klaase panipaigas või tassihoidjates 
ning kontrolli, kas käetugede kate on sõidu 
ajaks suletud.
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Bluetooth handsfree*

04

Üldist

Süsteemi ülevaade

Mobiiltelefon

Mikrofon

Klahvistik roolis

Keskkonsool

Bluetooth™

Bluetooth™-funktsiooniga mobiiltelefoni 

saab audiosüsteemiga ühendada ilma 

juhtmeta. Audiosüsteem töötab seejärel 

handsfree-põhimõttel, võimaldades 

kasutada erinevaid mobiiltelefoni funktsioone 

kaugjuhtimise teel. Mobiiltelefoni saab alati 

kasutada selle oma klahvide abil, olenemata 

sellest, kas telefon on ühendatud või mitte.
Telefoni funktsioonid, juhtelementide 
ülevaade

Juhtpaneel keskkonsoolis

Helitugevus Samad funktsioonid olemas 
roolil klahvistikul.

Numbri- ja tähenupud

Sees/väljas

Navigatsiooninupp

Kõnede lõpetamine / kõnedest 
loobumine, sisestatud tähemärkide 
kustutamine, poolelioleva funktsiooni 
katkestamine. Samad funktsioonid 
olemas roolil klahvistikul.

Võta kõnesid vastu. Samad funktsioonid 
olemas roolil klahvistikul.

38
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TÄHELEPANU 

Handsfree-funktsiooniga sobivad täielikult 
vaid mõned mobiiltelefonid. Ühilduvate 
telefonide kohta saate infot Volvo 
edasimüüjatelt ja aadressilt
www.volvocars.com
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04

Pea meeles

Menüüsid juhitakse keskkonsoolilt ja rooli 

klahvistikult. Täpsem info menüüde kohta, vt. 

lk. 94.

Sisse/välja lülitamine

Handsfree-funktsiooni saab aktiveerida, 

vajutades korraks klahvil PHONE. Ekraanil 

olev tekst PHONE näitab, et see on 

telefonirežiimis. Sümbol  näitab, et 

handsfree-funktsioon on aktiivne.

Pikk vajutus nupul PHONE lülitab välja 

handsfree-funktsiooni ja ühendab ühendatud 

telefoni lahti.

Mobiiltelefoni ühendamine

Mobiiltelefoni ühendatakse erinevalt 

olenevalt sellest, kas seda on enne 

ühendatud või mitte. Mobiiltelefoni 

esmakordseks ühendamiseks järgi allolevaid 

juhiseid.

1. Muuda mobiiltelefon Bluetooth™ kaudu 
avastatavaks/nähtavaks, vt. mobiiltelefoni 
kasutusjuhendit või aadressi 
www.volvocars.com 

2. Aktiveeri handsfree-funktsioon, 
vajutades nuppu PHONE.

Ekraanil kuvatakse menüüvalik Add phone 

(lisa telefon). Kui üks või mitu telefoni on juba 

registreeritud, kuvatakse ka need.

3. Vali Add phone.

Audiosüsteem otsib läheduses olevaid 

telefone. Otsing võtab aega umbes 

30 sekundit. Avastatud mobiiltelefonid 

kuvatakse ekraanil nende vastavate 

Bluetooth™-nimedega. Handsfree-

funktsiooni Bluetooth™-nimi kuvatakse 

mobiiltelefonis nt. kujul My Car.

4. Vali audiosüsteemi ekraanil olevatest 
telefonidest üks välja.

5. Sisesta audiosüsteemi ekraanil kuvatud 
numbriseeria mobiiltelefoni klahvistiku 
kaudu.

Mobiiltelefon registreeritakse ja 

ühendatakse automaatselt audiosüsteemiga; 

samal ajal kuvatakse ekraanil tekst 

Synchronizing. Täpsema info saamiseks 

mobiiltelefonide registreerimise kohta vt. 

lk. 143.

Pärast ühenduse loomist kuvatakse 

sümbol  ning ekraanile ilmub mobiiltelefoni 

Bluetooth™-nimi. Nüüd saab mobiiltelefoni 

audiosüsteemi kaudu juhtida.

Helistamine

1. Veendu, et ekraani ülaosas on tekst 
PHONE ning et  sümbol on nähtav.

2. Vali soovitud number või kasuta 
telefoniraamatut, vt. lk. 143.

3. Vajuta ENTER.

Kõne saab katkestada, vajutades nupule 

EXIT.

Mobiiltelefoni lahtiühendamine

Mobiiltelefon ühendatakse automaatselt 

lahti, kui see liigub audiosüsteemi 

mõjupiirkonnast välja. Täpsema info 

saamiseks ühendamise kohta vt. lk. 143. 

Käsitsi saab telefoni lahti ühendada, lülitades 

handsfree-funktsiooni pika vajutusega 

PHONE-nupule välja. Handsfree-funktsioon 

lülitub ka siis välja, kui mootor välja lülitada 

või mõni uks avada1.

Pärast mobiiltelefoni lahtiühendamist saab 

pooleliolevat kõne jätkata mobiiltelefoni 

sisseehitatud mikrofoni ja kõlari abil.

1 Ainult Keyless Drive-funktsioon

TÄHELEPANU 

Mõned mobiiltelefonid nõuavad handsfree-
funktsioonilt ümberlülitamiseks kinnitust 
telefoni klahvistikult.
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Väljahelistamine ja kõnede 
vastuvõtmine

Sissetulevad kõned

Kõnesid saab vastu võtta, vajutades ENTER-

nupule, seda ka siis, kui audiosüsteem on 

näiteks CD- või FM-režiimis. Loobu kõnest 

või lõpeta kõne EXIT-nupule vajutades.

Automaatne vastuvõtt 

Automaatse vastuvõtu funktsioon tähendab, 

et kõned võetakse automaatselt vastu. 

Aktiveeri/lülita välja menüüs Phone settings 

 Call options  Automatic answer.

Kõnemenüü

Vajuta poolelioleva kõne ajal MENU või 

ENTER et pääseda ligi järgmistele 

funktsioonidele:

• Mute – audiosüsteemi mikrofon lülitatakse 
välja.

• Secrecy – kõne kantakse üle 
mobiiltelefonile.

• Phone book – telefoniraamatust ostimine Audio settings (heliseadistused)

Kõne helitugevus

Kõnetugevust saab reguleerida, kui 

handsfree-funktsioon on telefonirežiimis. 

Kasuta rooli klahvistikku või VOLUME-

nuppu.

Audiosüsteemi helitugevus

Eeldusel et ühtegi kõne ei ole pooleli, saab 

audiosüsteemi helitugevust tavalisel viisil 

VOLUME-nupu abil reguleerida. 

Audiosüsteemi helitugevuse reguleerimiseks 

poolelioleva kõne ajal tuleb lülituda ühele 

heliallikale.

Heliallika heli saab sissetuleva kõne ajaks 

menüüs Phone settings  Sounds and 

volume  Mute radio automaatselt välja 

lülitada.

Ring volume (helina tugevus)

Mine menüüsse Phone settings  Sounds 

and volume  Ring volume ja reguleeri 

navigatsiooninupul olevate nuppude /

 abil.

Helinad

Handsfree-funktsiooni integreeritud helinaid 

saab valida menüüs Phone settings  

TÄHELEPANU 

Mõnedel telefonidel lülitub ühendus välja 
salastusfunktsiooni kasutamisel. See on 
normaalne. Handsfree-funktsioon küsib, 
kas Sa soovid selle uuesti ühendada.

TÄHELEPANU 

Poolelioleva kõne ajal ei saa alustada uut 
kõne.
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04

Sounds and volume  Ring signals  

Ring signal 1, 2, 3 jne.

Ühendatud telefoni helina valimiseks1 mine 

menüüsse Phone settings  Sounds and 

volume  Ring signals  Use mobile 

phone signal.

Lähemalt registreerimisest ja 
ühendamisest

Registreerida saab kuni viis telefoni. Ühte 

telefoni registreeritakse üks kord. Telefoni 

saab välja registreerida menüüs 

Bluetooth  Remove phone. Pärast 

registreerimist ei pea telefon enam nähtav/

avastatav olema. Korraga saab ühendada 

maksimaalselt ühe telefoni.

Automaatne ühendamine

Kui handsfree-funktsioon on aktiivne ja 

viimane ühendatud mobiiltelefon on 

läheduses, siis ühendatakse see 

automaatselt. Kui audiosüsteem otsib viimati 

ühendatud telefoni, kuvatakse selle nimi 

ekraanil. Selleks, et ühendada käsitsi mõni 

muu telefon, vajuta EXIT.

Käsitsi ühendamine

Kui soovid ühendada mõne muu telefoni, 

mitte viimati ühendatud, või muuta 

ühendatud telefoni, toimi järgnevalt:

1. Sea audiosüsteem telefonirežiimi. 

2. Vajuta PHONE ja vali üks nimekirjas 
olevatest telefonidest.

Ühenduse saab luua ka menüüsüsteemi 

kaudu, valides Bluetooth  Connect phone 

või Change phone.

Phone book (telefoniraamat)

Telefoniraamatu kasutamise eelduseks on, et 

ekraani ülaosas on tekst PHONE ning 

sümbol  on nähtav.

Audiosüsteem salvestab kõigi registreeritud 

telefonide telefoniraamatute koopiad. 

Telefoniraamat kopeeritakse iga ühendamise 

ajal  automaatselt audiosüsteemi. Lülita 

funktsioon välja menüüs Phone settings  

Synchronize phone book. Kontakte saab 

otsida ainult ühendatud mobiiltelefoni 

telefoniraamatust. 

Kui telefoniraamat sisaldab helistaja 

kontaktinfot, kuvatakse see ekraanil.

Kontaktide otsimine

Kõige lihtsam viis telefoniraamatust kontakte 

otsida on vajutada pikalt klahvidel 2 kuni 9. 

Nii saab telefoniraamatust otsida klahvi 

esimese tähe järgi.

TÄHELEPANU 

Ühendatud mobiiltelefoni helinat ei lülitata 
välja, kui kasutatakse handsfree-süsteemi 
integreeritud helinat.

1 Kõik mobiiltelefonid ei toeta seda.

TÄHELEPANU 

Juhul kui mobiiltelefon ei toeta 
telefoniraamatu kopeerimist, kuvatakse 
pärast kopeerimise lõpetamist tekst List is 
empty.
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Telefoniraamatusse pääseb ka 

navigatsiooninupul oleva  /  abil või 

rooli klahvistikul oleva  /  abil.

Otsida saab ka telefoniraamatu 

otsingumenüüs Phone book  Search:

1. Kirjuta otsitava kontakti esimene täht ja 
vajuta Enter või vajuta ainult Enter.

2. Liigu kontakti juurde ja vajuta 
helistamiseks ENTER.

Hääljuhtimine

Mobiiltelefoni hääljuhtimisfunktsiooni saab 

numbri valimiseks kasutada, kui hoida 

ENTER-klahvi all.

Häälsõnumi number

Häälsõnumi numbrit saab muuta menüüs 

Phone settings  Call options  Voice 

mail number. Kui menüüsse ei ole ühtegi 

numbrit salvestatud, saab sellesse 

menüüsse minna, vajutades pikalt nupul 1. 

Salvestatud numbri valimiseks vajuta pikalt 

nupul 1.

Kõnede loetelud

Kõnede loetelud kopeeritakse handsfree-

funktsiooni igal uuel ühendamisel ning 

uuendatakse seejärel ühenduse ajal. Viimati 

valitud kõnede vaatamiseks vajuta ENTER. 

Teised kõnede loetelud on nähtavad menüüs 

Call list.

Teksti sisestamine

Sisesta tekst keskkonsoolil oleva klahvistiku 

abil. Vajuta üks kord klahvil oleva esimese 

tähe sisestamiseks, kaks korda teise tähe 

sisestamiseks jne. Järgmiste tähtede 

sisestamiseks vajuta edasi.

Lühike vajutus nupul EXIT  kustutab 

sisestatud tähe. Vajutades pikalt klahvile 

EXIT, kustuvad kõik sisestatud tähemärgid. 

Navigatsiooninupul oleva /  abil 

saab tähemärke kerida.

TÄHELEPANU 

Mõned telefonid näitavad ka viimati valitud 
numbreid vastupidises järjekorras.

Klahv Funktsioon

tühik 1-? ! , . : " ' ( )

A B C 2 Ä Å À Æ Ç

D E F 3 È É

1

2
ABC

3
DEF

G H I 4 Ì

J K L 5

M N O 6 Ñ Ö Ò Ø

P Q R S 7 ß

T U V 8 Ü Ù

W X Y Z 9

Vajutatakse lühidalt, kui kaks 
tähte tuleb järjest sisestada 
sama klahviga.

+ 0 @ * # & $ £ / %

#

Klahv Funktsioon

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

AUTO
*

0
+

SCAN
#
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04

Üldist 

Süsteemi ülevaade

Mikrofon

SIM-kaardi lugeja

Klahvistik, vt. lk. 109.

Juhtpaneel

Telefonitoru

Turvalisus

Usaldage telefoni hooldus Volvo volitatud 

esindusele. Sisseehitatud telefon tuleb 

tankimise ajaks või õhkimistööde läheduses 

välja lülitada. IDIS piirab menüüsüsteemi 

vastavalt auto kiirusele, vt. lk. 147. 

Pea meeles

SIM-kaart

Telefoni saab kasutada ainult koos kehtiva 

SIM-kaardiga (Subscriber Identity Model - 

kasutaja identifitseerimismudel). 

Paigaldamise kohta vt. lk. 149. 

Hädaabinumbritele saab hädakõnesid teha 

ka ilma SIM-kaardita.

Menüüd ja juhtelemendid

Menüüdes saab navigeerida juhtpaneeli  

ja roolil oleva  klahvistiku abil. Üldine info 

menüüde kohta on toodud lk. 94. Telefoni 

juhtnuppude kohta vt. lk. 140.

Sees/väljas

Lülita telefon sisse, vajutades lühidalt 

nupule PHONE. Sisesta vajadusel PIN-kood. 

Sümbol  näitab, et telefon on sisse 

lülitatud. Kui see sümbol on olemas, saab 

kõnesid vastu võtta ka siis, kui ekraanil 

kuvatakse nt. CD-menüü. Vajuta telefoni 

menüüde kasutamiseks ja väljahelistamiseks 

lühidalt PHONE. Tekst PHONE tähendab, et 

telefonimenüü on aktiivne.

Lülita telefon välja, vajutades pikalt nupul 

PHONE.

Väljahelistamine ja kõnede 
vastuvõtmine

Välja helistamine

1. Lülita telefon sisse.

2. Juhul kui ekraanile ei ilmu PHONE,  
vajuta lühidalt nuppu PHONE.

3. Vali soovitud number või kasuta 
telefoniraamatut, vt. lk. 143.

4. Vajuta ENTER käed-vabad-kõnede 
tegemiseks või tõsta toru. Vabasta toru, 
tõmmates seda alla.

Kõne lõpetamine

Lõpeta kõne, vajutades EXIT või asetades 

toru hargile.

Sissetulevad kõned

Käed-vabad-süsteemi kasutamiseks vajuta 

ENTER,  torusse rääkimiseks tõsta toru. 

Vabasta telefonitoru, vajutades seda alla. Kui 

toru on telefoni helisemise ajal hargilt maas, 

tuleb kõne vastuvõtmiseks vajutada ENTER.

Lõpeta kõne, vajutades EXIT või asetades 

toru hargile. Loobu kõnedest, vajutades 

EXIT.

Automaatne vastuvõtt 

Vt. lk. 142.
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Ootel kõne 

Funktsioon võimaldab käimasoleva kõne ajal 

teisi kõnesid vastu võtta. Uus kõne võetakse 

tavapärasel viisil vastu, eelmine kõne 

pannakse ootele. Aktiveeri/lülita välja 

menüüs Phone settings  Call options  

Call waiting.

Automaatsed ümbersuunamised

Sissetulevaid kõnesid saad sõltuvalt kõne 

tüübist ja olukorrast automaatselt ümber 

suunata. Aktiveeri/lülita välja menüüs Call 

options  Diversions.

Kõne ajal

Vajuta kõne ajal sissetuleva kõne menüüsse 

pääsemiseks MENU või ENTER.

Helistamine

1. Pane kõne ootele menüüs Hold.

2. Vali soovitud number või kasuta 
menüüvalikut Phonebook.

Lülita kõnede vahel kasutades menüüvalikut 

Change.

Konverentskõned

Konverentskõnes osaleb mitu osapoolt. 

Seda saab korraldada, kui üks kõne saabub 

ja teine on ootel. Konverentskõnet saab 

alustada menüüvalikus Connect.

Konverentskõne lõpetamisel katkestatakse 

kõik pooleliolevad kõned.

Telefonitoru ja käed-vabad-süsteemi 

vahel lülitamine

Lülita käed-vabad-süsteemilt telefonitorule, 

võttes toru hargilt või valides menüüs 

Handset.

Lülita telefonitorult ümber käed-vabad-

süsteemile, kasutades menüüvalikut 

Handsfree.

Hääletu režiim

Hääletus režiimis lülitatakse mikrofon välja, 

vt. lk. 145. Aktiveeri/deaktiveeri mikrofon 

menüüs Microphone On/Off.
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Audio settings (heliseadistused)

Kõne helitugevus

Telefon kasutab esiuste kõlareid. Kõne 

helitugevust saab muuta, kui ekraani ülaossa 

ilmub tekst PHONE. Kasuta rooli klahvistikku 

või VOLUME-nuppu.

Audiosüsteemi helitugevus

Vt. lk. 147.

Signaalid ja helitugevus

Muuda helinat menüüs Phone settings  

Sounds and volume  Ring signals.

Aktiveeri/lülita välja sõnumipiiks menüüs 

Phone settings  Sounds and volume  

Message beep.

Reguleeri helina tugevust menüüs Phone 

settings  Sounds and volume  Ring 

volume. Reguleerimiseks kasuta 

navigatsiooninupul / .

Phone book (telefoniraamat)

Kontaktinfot saab salvestada SIM-kaardile 

või telefoni.

Kontaktinfo salvestamine 

telefoniraamatus

1. Vajuta MENU ja keri valikuni Phonebook 
 New contact.

2. Sisesta nimi ja vajuta ENTER. Teksti 
sisestamise kohta loe lk. 143.

3. Sisesta number ja vajuta ENTER.

4. Keri valikuni SIM card või Phone 
memory ja vajuta ENTER.

Kontaktide otsimine

Vt. lk. 143.

Kontaktide kustutamine

Telefoniraamatust saab kontakti kustutada, 

kui see välja valida ning vajutada siis ENTER. 

Seejärel keri valikuni Erase ja vajuta ENTER.

Kustuta kontaktid valikus Phonebook  

Erase SIM või Erase phone.

Andmete kopeerimine SIM-kaardi ja 

telefoniraamatu vahel

Keri valikusse Phonebook  Copy all  

SIM to phone või Phone to SIM ja vajuta 

ENTER.

Häälsõnumi number

Vt. lk. 144.

Muud funktsioonid ja seaded

IDIS

IDIS (Intelligent Driver Information System) 

võib aktiivsete sõiduolukordade korral 

sissetulevate kõnede helinat edastada 

hilinemisega või üldse mitte edastada. Nii ei 

tõmmata tähelepanu juhtimiselt kõrvale. IDIS 

deaktiveeritakse menüüs Phone settings  

IDIS.

Sõnumite lugemine

1. Keri valikuni Messages  Read ning 
vajuta ENTER.

2. Keri sõnumini ja vajuta ENTER.

3. Sõnumi tekst kuvatakse ekraanil. 
Täiendavad valikud ilmuvad, kui 
vajutada ENTER.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Keri valikunio Messages  Write new ja 
vajuta ENTER.

2. Sisesta tekst ja vajuta ENTER. Teksti 
sisestamise kohta vt. lk. 144.

3. Keri valikuni Send ja vajuta ENTER.

4. Sisesta telefoninumber ja vajuta ENTER.

Sõnumi seaded 

Sõnumiseadeid ei saa tavaliselt muuta. 

Võrguteenuse pakkujal on nende seadete 
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kohta rohkem infot. Menüüs Messages  

Message settings on kolm valikut:

• SMSC number, mis määrab 
sõnumikeskuse, mis hakkab sõnumeid 
edastama.

• Validity time, mis määrab, kui kaua 
sõnumit sõnumikeskuses hoitakse.

• Message type (sõnumi tüüp).

Kõnede loetelud

Vastuvõetud, valitud ja vastuvõtmata kõned 

on salvestatakse valikus Call list. Valitud 

kõnesid näidatakse ka siis, kui vajutada 

ENTER. Loeteludes olevaid telefoninumbreid 

saab telefoniraamatusse salvestada.

Kõne kestus 

Kõne kestus salvestatakse valikus Call list 

 Call duration. Lähtesta andmed valikus 

Call list  Call duration  Reset timers.

Näita/peida number

Telefoninumbri saab ajutiselt peita valikus 

Call options  Send my number.

IMEI number

Telefoni blokeerimiseks tuleb võrguteenuse 

pakkujale teatada telefoni IMEI-number. 

Numbri näitamiseks ekraanil vali *#06#. 

Kirjuta see üles ja hoia kindlas kohas.

Võrgu valimine 

Võrku saab valida automaatselt või käsitsi 

valikus Phone settings  Network 

selection.

SIM-koos ja turvalisus

PIN-kood kaitseb SIM-kaardi volitamata 

kasutamise eest. Koodi saab muuta menüüs 

Phone settings  Edit PIN code.

Muuda turvataset menüüs Phone settings 

 SIM security. Vali maksimaalne turvalisus 

valikuga On. Kood tuleb sellise juhul 

sisestada iga kord, kui telefon sisse 

lülitatakse. Vali järgmise tõhususega 

turvatase valikus Automatic option. Telefon 

salvestab siis koodi ja määrab selle telefoni 

sisselülitamisel automaatselt. Kui SIM-kaarti 

kasutatakse mõne teise telefoniga, tuleb 

kood käsitsi sisestada. Vali väikseim 

turvalisus valikuga Off. SIM-kaarti saab 

seejärel kasutada ilma igasuguse koodita.

Tehase seadete taastamine

Telefoni seadeid saab täielikult lähtestada 

menüüs Phone settings  Reset Phone 

settings.
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SIM-kaardi paigaldamine

Veendu, et telefon on deaktiveeritud ja 
eemalda SIM-kaardi hoidik.

Aseta SIM kaart selliselt, et metallpind in 

nähtav  ja aseta SIM-kaardi hoidiku 

kaas  kohale. Aseta SIM-kaardi hoidik 
tagasi.
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Üldist

Ökonoomne sõiduviis

Ökonoomne sõiduviis tähendab, et 

sõidetakse ettenägelikult ja sujuvalt ning 

juhtimisvõtted ja kiirus vastavad valitsevatele 

liiklusoludele.

• Sõida mootor võimalikult kiiresti soojaks.

• Ära lase mootoril töötada tühikäigul, vaid 
alusta sõitu kerge koormusega nii kiiresti 
kui võimalik.

• Külm mootor tarbib rohkem kütust kui soe.

• Ära koorma autot mittevajalike asjadega.

• Ära sõida talverehvidega, kui teed on 
kuivad.

• Eemalda koormakandur, kui Sa seda ei 
kasuta.

• Ära sõida avatud akendega.

• Kasuta külma ilma korral 
seisukütteseadet*, mis aitab mootoril 
kiiremini normaalset töötemperatuuri 
saavutada.

Libe teekate 

Harjuta libedaga sõitmist selleks ette nähtud 

kohas, et uue auto reageerimist tundma 

õppida.

Vees sõitmine

Autoga võib sõita kuni 25 cm sügavuses 

vees maksimaalse kiirusega 10 km/h. Eriti 

ettevaatlik tuleb olla voolavast veest läbi 

sõites.

Vees sõitmise ajal säilita madal kiirus ning ära 

seiska autot. Kui oled veest läbi jõudnud, 

vajuta kergelt piduripedaali ja kontrolli, kas 

pidurifunktsioon töötab korralikult. Näiteks 

vesi ja muda võivad piduri hõõrdkatte 

märjaks teha, mille tulemusena 

pidurdusfunktsioon võib hilineda.

Puhasta pärast vees ja mudas sõitmist 

elektrimootori ploki kütte ja haagiseühenduse 

elektrikontaktid.

Ära jäta autot pikemaks ajaks seisma, kui 

vesi ulatub õle ukseläve. See võib kaasa tuua 

elektrihäired.

Mootor ja jahutussüsteem 

Ekstreemtingimustes, nt mägedes, väga 

kuuma ilmaga või raske koormaga on 

mootori ja jahutussüsteemi ülekuumenemise 

oht. Mootori ülekuumenemise vältimiseks 

toimi järgmiselt.

• Haagisega sõida järsust pikast tõusust 
üles väikse kiirusega.

• Peale suure koormusega sõitmist ära lülita 
mootorit kohe välja.

• Eemalda äärmuslikult kõrge temperatuuri 
käes sõites iluvõre ees olevad lisatuled.

• Haagise või karavaniga mägisel maastikul 
sõites ära ületa mootori pöörete arvu 
4500 pm (3500 pm diiselmootoril). 
Õlitemperatuur võib tõusta liiga kõrgeks.

Avatud pakiruumi luuk 

Ära sõida avatud pakiruumi luugiga. Kui see 

on vajalik, sõida ainult lühikesi vahemaid. 

Sulge kõik aknad, suuna õhuvool 

TÄHELEPANU 

Kui vesi satub õhufiltrisse, võib mootor 
kahjustada saada. 

TÄHELEPANU 

Sügavamas vees võib vesi ülekandesse 
sattuda. See vähendab õlide määrdevõimet 
ning lühendab süsteemi eluiga.

TÄHTIS TEAVE

Kui mootor seiskub vees, ära ürita seda 
uuesti käivitada. Lase auto veest välja 
tõmmata.
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tuuleklaasile ja põrandale ning kasuta 

ventilaatorit suurimal kiirusel.

Ära koorma akut üle

Auto elektrilised funktsioonid koormavad 

akut erineval tasemel. Väldi väljalülitatud 

mootoriga süüte asendi II kasutamist. Selle 

asemel kasuta süüte asendit I, sest nii tarbid 

vähem energiat.

Samuti arvesta erinevate lisaseadmetega, 

mis koormavad elektrisüsteemi. Ära kasuta 

funktsioone, mis kasutavad väljalülitatud 

mootoriga palju energiat. Mõned 

funktsioonid, mis tarbivad palju voolu:

• salongi ventilaator

• tuuleklaasipuhastid

• audiosüsteem (kõrge helitugevus)

• seisutuled

Kui akupinge on liiga madal, kuvatakse 

ekraanil teade. Energiasäästufunktsioon 

lülitab välja teatud funktsioonid või vähendab 

teatud funktsioone, nt. salongi ventilaator ja 

audiosüsteem. Lae akut, käivitades mootor.

Enne pikka sõitu

• Kontrolli, kas mootor töötab korralikult ja 
kütusekulu on normaalne. 

• Veendu, et autol ei ole lekkeid (kütus, õli 
või muu vedelik).

• Kontrolli kõiki hõõglampe ja rehvimustri 
sügavust.

• Mõnes riigis on ohukolmnurga olemasolu 
kohustuslik.

Talvel sõitmine

Kontrolli järgmist eriti enne külma perioodi 

algust:

• Mootori jahutusvedelik peab sisaldama 
vähemalt 50 % glükooli. See segu kaitseb 
mootorit kuni umbes –35 °C juures. 
Optimaalse külmumiskaitse 
saavutamiseks ei tohi erinevaid glükooli 
liike omavahel segada.

• Kütusepaak peab olema kondensaadi 
vältimiseks alati täis.

• Mootoriõli viskoossus on oluline. 
Madalama viskoossusega õlid (vedelamad 
õlid) aitavad külmas ilmas mootorit 
paremini käivitada ja vähendavad ka 
kütusetarvet külma mootoriga sõites. 
Täpsem info sobiva õli kohta vt. lk. 218. 

• Aku seisundit ja selle laetust tuleb 
kontrollida. Külm ilm koormab akut ning 
selle võimsus väheneb. 

• Kasuta aknapesuvedeliku mahutis jää 
vältimiseks spetsiaalset 
aknapesuvedelikku.

HOIATUS

Ära sõida avatud pakiruumi luugiga. 
Mürgised heitgaasid võivad pakiruumi 
kaudu sattuda salongi.

TÄHTIS TEAVE

Intensiivsel sõitmisel ja kuuma ilma korral ei 
tohi kasutada madala viskoossusega õli.
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Optimaalse teelpüsimise saavutamiseks 

soovitab Volvo lume- või jääohu korral 

kasutada kõigil neljal rattal talverehve.

TÄHELEPANU 

Mõnes riigis on talverehvide kasutamine 
seadusega ette nähtud. Naastrehvid ei ole 
mõnes riigis lubatud.
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Kütuse juurdevalamine

Tankeluugi avamine/sulgemine

Mootor tuleb enne tankeluugi avamist välja 

lülitada. Avamiseks kasuta valgustipaneelil 

olevat nuppu. Tankeluuk asub parempoolsel 

tagatiival, nagu on näidatud  noolega 

infoekraanil oleval sümbolil.

Sulge kütusepaagi luuk, vajutades sellele, 

kuni kõlab sulgumist kinnitav klõpsatus.

Kütusepaagi korgi avamine/sulgemine

Paagis võib kõrge välistemperatuuri korral 

tekkida teatav ülerõhk. Ava aeglaselt kork. 

Aseta kork pärast tankimist tagasi ja keera 

seda, kuni kuuled ühte või mitut klõpsatust.

Kütuse tankimine

Ära täida paaki üle, vaid vala kütust niikaua, 

kuni pump välja lülitub.

Tankeluugi avamine käsitsi

Kütusepaagi luuki saab avada käsitsi, kui see 

salongist ei avane.

Eemalda pakiruumi paremal pool 
tagatulede kohal olev kate.

Pane käsi sisse ja võta kinni 
nurgakujulisest metallklambrist. See 
asub kütusepaagi luugi tagaserva sees.

Tõmba klamber otse üles ja kütusepaagi 
luuk avaneb.

36
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TÄHELEPANU 

Paagis olev üleliigne kütus võib kuuma 
ilmaga üle voolata.
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WARNING!
AVERTISSEMENT!

ACHTUNG!

HOIATUS

Paneeli taga on teravad servad - liiguta käsi 
aeglaselt ja ettevaatlikult.
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Üldist

Volvo poolt soovitatust madalama 

kvaliteediga kütust ei tohi kasutada, sest see 

võib kahjustada mootori võimsust ja 

kütusetarvet. 

Diisel

Diislikütus peab vastama standardite EN 590 

või JIS K2204 nõuetele. Diiselmootorid on 

tundlikud saasteainete, nt väävliosakeste 

suure hulga suhtes. Kasuta ainult tuntud 

tootjate diislikütust. Ära kasuta kunagi 

kahtlase kvaliteediga diislit.

Madalatel temperatuuridel (–40 °C kuni 

–6 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, 

mis võib kaasa tuua süüteprobleemid. 

Enamikus kütusefirmades on saadaval 

spetsiaalselt madalatele, külmumispunkti 

lähedastele temperatuuridele mõeldud 

erikütus. See kütus ei ole madalatel 

temperatuuridel nii viskoosne ning vähendab 

parafiinisademe tekke riski.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui 

paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel 

kontrolli, kas kütuse täitetoru ümbrus on 

puhas. Väldi kütuse sattumist värvitud 

pinnale. Pese värvile sattunud kütus 

pesuaine ja veega maha.

Tühi paak

Paagi tühjakssaamisel ei ole vajalikud mingid 

eritoimingud. Kütusesüsteemi õhutatakse 

automaatselt, kui hoida süüdet enne 

käivitamist umbes 60 sekundit asendis II.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist

Kütusefilter eraldab kütuses oleva 

kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd 

kahjustada.

Kütusefiltrist tuleb kondensaat Teenindus- ja 

garantiiraamatus toodud intervallide järel või 

kui kahtlustad, et sõidukis on saastunud 

kütus.

HOIATUS

Maapinnale sattunud kütus võib 
heitgaaside mõjul süttida. 

Enne tankimise alustamist lülita autokütusel 
töötav kütteseade välja.

Ära hoia tankimise ajal läheduses 
aktiveeritud mobiiltelefoni. Helin võib 
tekitada sädeme ja süüdata bensiiniaurud, 
tekitades nii tulekahju ja vigastusi.

TÄHTIS TEAVE

Diislikütused, mida ei tohi kasutada: 
erilisandid, merediisli kütus, kütteõli, RME 
(rapsiõli metüülester) ja taimeõli. Need 
kütused ei vasta Volvo soovitustes toodud 
nõuetele, nad suurendavad kulumist ja 
põhjustavad mootorikahjustusi, mida Volvo 
garantii ei kata.

TÄHTIS TEAVE

2006. aasta või uuemate mudelite korral 
tohib väävlisisaldus olla kuni 50 osa miljoni 
kohta.

TÄHTIS TEAVE

Teatud erilisandid eemaldavad kütusefiltris 
eraldunud vee.
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Bensiin 

Bensiin peab vastama standardile EN 228. 

Enamikule mootoritest sobivad oktaanarvud 

95 ja 98 RON. Bensiini oktaanarvuga 91 võib 

kasutada vaid erandkorras.

• Bensiini oktaanarvuga 95 võib kasutada 
tavapärasel sõitmisel.

• Bensiini 98 RON soovitame maksimaalse 
efektiivsuse ning minimaalse kütusekulu 
saavutamiseks.

Sõites temperatuuril üle +38 °C soovitame 

kasutada võimalikult kõrge oktaanarvuga 

bensiini, et saavutada parim tulemus 

võimalikult väikese kütusekuluga.

Katalüüsmuundur

Katalüüsmuunduri eesmärgiks on puhastada 

heitgaase. See asub mootori lähedal ning 

saavutab kiiresti töötemperatuuri.

Katalüüsmuundur koosneb kanalitega 

monoliidist (keraamiline või metall). Kanali 

seinad on vooderdatud õhukese plaatina, 

roodiumi ja pallaadiumikihiga. Need metallid 

toimivad katalüsaatoritena, st. osalevad ja 

kiirendavad keemilist reaktsiooni, ilma et neid 

ennast sealjuures kasutataks.

LambdaandurTM hapnikuandur 

Lambdaandur on süsteemi osa, mille 

ülesandeks on heitmete vähendamine ja 

kütuse parem ärakasutamine.

Hapnikusensor jälgib mootorist väljuvate 

heitmete hapnikusisaldust. See väärtus 

sisestatakse elektroonilisse süsteemi, mis 

kontrollib pidevalt pihusteid. Kütuse ja 

mootorisse juhitava õhu suhet reguleeritakse 

pidevalt. Tänu sellele luuakse optimaalsed 

tingimused efektiivseks põlemiseks ja koos 

kolmekäigulise katalüüsmuunduriga 

vähendavad kahjulikke heitmeid 

(süsivesinikud, vingugaas ja 

lämmastikoksiidid).

TÄHTIS TEAVE

Kasuta alati pliivaba bensiini, et 
katalüüsmuundur ei kahjustuks. Volvo 
garantii kehtivuse tagamiseks ära sega 
bensiini kunagi alkoholi, sest 
kütusesüsteem võib kahjustuda. Ära kasuta 
lisandeid, mida Volvo pole soovitanud.
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Üldist

Ka autole paigaldatud lisaseadmed, nt. tiisel, 

koormakandurid ja katuseboks, mõjutavad 

veovõimet. Auto veovõimet vähendab ka 

reisijate arv ja nende kaal.

Pakiruumi laadimine

Seiska mootor ja rakenda seisupidur 

esemete peale- ja mahalaadimise ajaks. 

Pikad esemed võivad käigukangi paigast 

nihutada ja auto liikuma panna. 

Pakiruumi kaant saab avada 
valgustuspaneelil või 
kaugjuhtimispuldil olevast 

nupust, vt. lk. 43.

• Aseta pagas kindlalt vastu eesolevat 
seljatuge.

• Kui pagas on lai, paiguta see keskele.

• Rasked esemed tuleb paigutada 
võimalikult madalale. Väldi raskete 
esemete panemist allalastud 
seljatugedele.

• Kata teravad servad millegi pehmega, et 
vooderdust mitte vigastada.

• Kinnita kõik esemed nööri või rihmadega 
koormakinnitusaasade külge.  

Koormakinnitusaasad

Klapitavaid koormakinnitusaasu kasutatakse 

pakiruumis olevate esemete fikseerimiseks 

kasutatavate nööride kinnitamiseks.

HOIATUS

Auto sõiduomadused muutuvad sõltuvalt 
koorma kaalust ja selle jaotusest.

HOIATUS

Lahtine 20 kg kaaluv ese võib 
laupkokkupõrkel kiirusel 50 km/h paiskuda 
vastu takistusi jõuga, mis vastab massile 
1000 kg.

Kinnita alati koorem. 

HOIATUS

Laes oleva turvakardina pakutav kaitse võib 
liiga suure koormuse korral väheneda või 
kaduda. Ära kunagi pane pakke 
seljatugedele. Järsul pidurdamisel võib 
koorem vastasel juhul paigalt liikuda ning 
autos viibijatele vigastusi tekitada. 

HOIATUS

Lahtiselt asetsevad ja etteulatuvad kõvad, 
teravad ja/või rasked objektid võivad järsul 
pidurdamisel tekitada vigastusi.

Kinnita suured ja rasked esemed alati 
turvavöö või koormakinnitusrihmaga.
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Kotihoidik*

Kotihoidik hoiab ostukotid paigas.

1. Ava pakiruumi põrandas olev luuk.

2. Kinnita ostukotid.

Tagaistme seljatoe allalaskmine

Tagaistme seljatugesid saab pikemate 

esemete vedamiseks koos või eraldi ette 

lasta.

1. Tõmba käepidet/käepidemeid. Kõigepealt 
tõsta peatoed üles, kui need on all, vt. 
lk. 62.

2. Klapi seljatugi ette. Reguleeri vajadusel 
keskmise istme peatugi, vt. lk. 62. 

Suusaluuk

Seljatoes olevat luuki saab avada, kui on vaja 

transportida pikki kitsaid esemeid.
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HOIATUS

Kontrolli, kas tagaistmete seljatoed 
lukustuvad pärast nende ülestõstmist 
korralikult.

85
05

31
4s

1 

85
05

32
8s

2 



05 Sõidu ajal

160

Laadimine

05

Klapi parempoolne tagaiste ette.

Vabasta tagaistme seljatoes olev luuk, 
lükates riivi üles, samal ajal luuki alla/
edasi vajutades.

Klapi seljatugi koos avatud luugiga tagasi 
üles.

Kasuta koorma kinnitamiseks turvarihma.

Integreeritud turvaistme* taga olev luuk

Luuk ei ole seljatoe külge hingedega 

kinnitatud ning seda saab eemaldada.

Luugi eemaldamine

Pärast luugi vabastamist ja seljatoe 

tahaklappimist ava luuki umbes 30 kraadi ja 

tõmba siis otse üles.

Luugi paigaldamine

Aseta luuk polstri taga olevatesse soontesse 

ja sulge luuk.

Esiiste

Kõrvalistuja seljatuge saab pika eseme 

transportimiseks samuti kokku klappida, vt. 

lk. 60. 

TÄHELEPANU 

Kui autol on integreeritud turvaiste*, klapi 
see kõigepealt lahti.

HOIATUS

Peale- ja mahalaadimise ajaks seiska 
mootor ja rakenda seisupidur. Vastasel 
korral võidakse käigukangi juhuslikult 
liigutada ja sõiduasendisse viia.
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Katusel olev koorem

Koormakandurite kasutamine

Auto kahjustumise vältimiseks ja 

maksimaalse võimaliku ohutuse tagamiseks 

sõidu ajal soovitame kasutada Volvo 

koormakandureid.

Järgi hoolikalt koormakanduriga 

kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

• Kontrolli regulaarselt, kas koormakandurid 
ja koorem on õigesti kinnitatud. Seo 
koorem kinnitusnööridega korralikult kinni.

• Jaota koorem koormakanduritele 
ühtlaselt. Aseta raskemad esemed 
allapoole.

• Tuule ette jääva eseme suurus ja seega ka 
kütusekulu kasvavad koorma suuruse 
kasvuga.

• Sõida ettevaatlikult. Väldi järske kiirendusi, 
järske pidurdusi ja järske kurve.  

Ohukolmnurk Ohukolmnurk on kinnitatud kahe klambri abil 

pakiruumi kaane sisse.

Ühenda ohukolmnurga ümbris lahti, 
vajutades mõlemat kinnitusriivi 
väljapoole. 

Võta ohukolmnurk ümbrisest välja, 
klapi lahti ja pane kaks lahtist külge 
kokku.

Klapi lahti ohukolmnurga tugijalad.

Järgi ohukolmnurga kasutamise eeskirju. 

Paiguta ohukolmnurk sobivasse kohta, 

arvestades liiklusolukorda.

Pärast kasutamist kinnita ohukolmnurk ja 

selle karp korralikult pakiruumis.

HOIATUS

Katusel olev koorem muudab auto 
raskuskeset ja sõiduomadusi.

Ära laadi katusele koos koormakandurite ja 
boksidega üle 100 kg koormat. 
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Üldist

Kui haagisekonks on Volvo tehases 

paigaldatud, on auto varustatud haagisega 

sõitmiseks vajaliku varustusega.

• Auto haagisekonks peab olema ametlikult 
heaks kiidetud tüüpi.

• Kui tiisel on hiljem paigaldatud, kontrolli 
Volvo edasimüüja juures, kas auto on 
haagisega sõitmiseks vajaliku 
varustusega.

• Paiguta koorem haagisele nii, et koormus 
auto haagisekonksule ei ületaks lubatud 
maksimaalset haakeseadise koormust.

• Suurenda rehvirõhku täiskoormuse puhul 
soovitava rõhuni. Info rehvirõhu sildi 
asukoha kohta, vt. lk. 207.

• Puhasta haagisekonksu regulaarselt ja 
määri haakeseadist määrdega.

• Ära vea täiesti uue autoga rasket haagist. 
Oota, kuni autoga on sõidetud vähemalt 
1000 km.

• Pidureid koormatakse pikkadel ja 
järskudel allamäge suunduvatel lõikudel 
tavalisest rohkem. Lülita madalamale 
käigule ja kohanda vastavalt kiirust.

• Haagisega sõites koormatakse mootorit 
tavapärasest enam.

• Kuuma ilmaga rasket koormat vedades 
võib mootor üle kuumeneda. Juhul kui 
mootori jahutussüsteemi temperatuur on 

liiga kõrge, süttib hoiatussümbol ja 
infoekraanil kuvatakse High engine temp 
Stop safely. Peata auto ohutult ja lase 
mootoril mitu minutit tühikäigul töötada 
ning maha jahtuda.
Teadete High engine temp Stop engine 
või Coolant level low, Stop engine korral 
tuleb mootor pärast auto peatamist välja 
lülitada. 

• Automaatkäigukastil on sisseehitatud 
kaitsesüsteem,  mis käivitub 
ülekuumenemise korral. Juhul kui 
käigukasti temperatuur tõuseb liiga 
kõrgele, süttib hoiatussümbol ning 
infoekraanil kuvatakse Transmission hot 
Reduce speed või Transmission hot Stop 
safely.
Järgi juhiseid ning vähenda kiirust või 
peata auto ohutult ja lase mootoril mitu 
minutit tühikäigul töötada, et käigukast 
saaks maha jahtuda.
Ülekuumenemise korral võib auto 
õhukonditsioneer ajutiselt välja lülituda.

• Ohutuse huvides tuleks kiirus piirata 80 
km/h, isegi kui riigis kehtiv eeskiri lubab 
suuremat kiirust.

• Vii haagist vedav automaatkäigukastiga 
auto parkimisel käigukang asendisse P. 
Kasuta alati seisupidurit. Blokeeri rattad 
tõkiskingadega, kui pargid haagisega 
autot kaldel.

Haagisekaabel

Adapter on vajalik siis, kui auto 

haagisekonksul 13 klemmi ja haagisel 7 

klemmi. Kasuta Volvo poolt heaks kiidetud 

adapterikaablit. Veendu, et kaabel ei lohise 

maas. 

Haagise suunatuled

Näidikuplokil olev sümbol vilgub suunatulede 

kasutamise ajal, kui haagis on ühendatud. 

Juhul kui sümbol vilgub kiiremini kui üks auto 

tuledest või kui haagis on katki, vt. lk. 55.

Automaatkäigukast

Parkimine tõusul

1. Tõmba seisupidur (käsipidur) peale.

2. Vii käigukang asendisse P.

Käivitamine tõusul

1. Vii käigukang asendisse D.

2. Vabasta seisupidur (käsipidur).

Järsud tõusud

• Järskudel tõusudel või aeglaselt sõites vali 
käsitsi sobiv käigukangi asend. Nii väldid 
kõrgema käigu sisselülitumist ja hoiad 
käigukastiõli jahedamana.

• Ära kasuta kõrgemat manuaalkäiku kui 
mootor "jaksab". Mitte alati ei ole kõrgetel 
käikudel sõitmine ökonoomne.

• Ära sõida haagisega üle 15 % tõusudel.
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Tasemekontroll*

Tagumised amortisaatorid säilitavad oma 

kõrguse olenemata autos olevast koormast 

(maksimaalse lubatava kaalu piires). Kui auto 

seisab, langeb auto tagaosa veidike alla - see 

on normaalne.

Haagise massid

Riiklikes eeskirjades võib haagise mass ja 

kiirus olla piiratud. Haakekonks võib olla 

lubatud suurema koorma vedamiseks kui 

auto tegelikult jõuab vedada. Volvo 

lubatavaid haagisekaalusid vt. lk. 215.

Haagisekonks

Kui auto on varustatud lahtivõetava tiiseliga, 

tuleb haakeseadise paigaldamisel täpselt 

juhiseid järgida, vt. lk. 165. 

HOIATUS

Järgi haagise massi puudutavaid soovitusi 
Vastasel korral võib autot ja haagist äkilise 
liigutuse ja pidurdamise korral raske juhtida 
olla.

HOIATUS

Kinnita haagise turvakaabel selleks ette 
nähtud kinnitisse.

HOIATUS

Kui autol on Volvo eemaldatav tiisel: Järgi 
hoolikalt haakeseadise paigaldusjuhiseid. 
Haakeseadis peab olema enne sõitma 
hakkamist võtmega lukustatud. 
Näidikuaken peab olema roheline.

TÄHELEPANU 

Pärast kasutamist tuleb haakeseadis alati 
eemaldada. Hoia seda pakiruumis.



05 Sõidu ajal

164

Järelkäruga sõitmine

05

Spetsifikatsioonid

Kinnituspunktide mõõdud

Olulised kontrollimised

• Haakeseadist tuleb regulaarselt 
puhastada ja määrida. 
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(mm) 1127 951

1Nivomatiga on mõõduks 97 mm.

855 428 112 360

Küljeelement

Kuuli keskosa
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TÄHELEPANU 

Vibratsioonisummutiga haakeseadise 
Kasutamisel ei ole vaja haakeseadist 
määrida.
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Haakeseadise paigaldamine

Võta ära kaitsekork

Kontrolli, kas mehhanism on lukust 

vabastatud, keerates võtit päripäeva.

Näidikuaken peab olema punane.

Pane haakeseadis kohale ja lükka sisse, 
kuni kostub klõpsatus.

Näidikuaken peab olema roheline.

Keera võti vastupäeva lukustatud 
asendisse. Võta võti lukust välja.
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Kontrolli, kas haakeseadis on kindlalt 
paigas, tõmmates seda üles, alla ja 
tagasi. Kui haakeseadis ei ole korralikult 
paigaldatud, tuleb see eemaldada ja 
uuesti eelnevalt kirjeldatud viisil 
paigaldada.

Haagise turvakaabel tuleb kinnitada 
haagisekonksu kinnitisse.
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05

Haakeseadise eemaldamine

Pane võti sisse ja keera see päripäeva 

avatud asendisse. 

Vajuta lukustusnupp sisse ja keera 
vastupäeva, kuni kostub klõpsatus.

 Keera lukustusnupp täiesti alla, kuni see 
seisma jääb. Hoia selles asendis, 
samaaegselt kuuliosa taha ja üles 
tõmmates. 

Lükka kaitsekork sisse.
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Üldist

Ära tõmba autot teise autoga käima. Kasuta 

abiakut, kui aku on tühi ja mootor ei käivitu. 

Automaatkäigukast

Lükka käigukang asendisse N.

Manuaalkäigukast

Lükka käik välja. Pukseerimisköis peab 

olema alati pingul, et vältida järske nõksatusi. 

Ole valmis piduripedaali vajutama.

Puksiiraas

Kasuta puksiiraasa auto pukseerimiseks 

teedel. Puksiiraas asub eesmise või tagumise 

kaitseraua paremal küljel asuvasse orva.

Pärast kasutamist keera puksiiraas lahti ja 

pane see pakiruumi tagasi. Aseta kaitseraua 

kate tagasi. 

Uuri enne auto pukseerimist välja, milline on 

suurim lubatud pukseerimiskiirus.

TÄHTIS TEAVE

Auto käimatõmbamisel võib katalüsaator 
kannatada saada.

TÄHTIS TEAVE

Automaatkäigukastiga autosid ei tohi 
pukseerida suuremal kiirusel kui 80 km/h 
ning mitte kaugemale kui 80 km. Autot tuleb 
alati pukseerida esiosaga sõidusuunas.

Kui auto tõstetakse osaliselt üles, ei tohi 
automaatkäigukastiga autosid transportida 
kiiremini kui 80 km/h ja kaugemale kui 
80 km. Autot tuleb alati pukseerida edaspidi 
pöörlevate ratastega.

HOIATUS

Roolilukk jääb asendisse, milles ta oli toite 
katkestamise hetkel. Roolilukku ei tohi enne 
pukseerimist avada. Süüde peab olema 
asendis II. Ära võta kaugjuhtimispulti 
süütelukust välja ei sõidu ega auto 
pukseerimise ajal.

HOIATUS

Pidurivõimendi ja roolivõimendi ei tööta 
väljalülitatud mootoriga. Piduripedaali tuleb 
umbes viis korda tugevamini vajutada kui 
tavaliselt ning roolikeeramine on tavalisest 
tunduvalt raskem.

HOIATUS

Puksiiraas on mõeldud ainult auto 
pukseerimiseks teedel, mitte auto 
väljatõmbamiseks. Väljatõmbamiseks tuleb 
kasutada vastavat teenust pakkuva firma 
abi.

HOIATUS

Aseta kaugjuhtimispult süütelukku, et 
roolilukk pukseerimise ajaks avada (et autot 
saaks juhtida).



05 Sõidu ajal

169

Pukseerimine

05

Puksiiraasa paigaldamine

Võta välja puksiiraas, mis asub pakiruumi 
põhjaluugi all.

Võta kaitserauas oleva katte alumine äär 
lahti kruvikeeraja või mündiga. Keera 
puksiiraas äärikuni kindlalt kinni. 
Puksiiraasa kinnikeeramiseks kasuta 
ratta mutrivõtit.

86
01

52
8s

 

1 

86
01

52
9s

2



170

Mootoriruum ..........................................................................................  172

Tuled.......................................................................................................  177

Klaasipuhastid ja pesuvedelik ................................................................  184

Aku .........................................................................................................  186

Kaitsmed ................................................................................................  189

Rattad ja rehvid ......................................................................................  194

Auto hooldamine ....................................................................................  210

Tüübitähised ...........................................................................................  214

Spetsifikatsioonid...................................................................................  215



06
HOOLDUS JA SPETSIFIKATSIOONID



06 Hooldus ja spetsifikatsioonid

172

Mootoriruum

06

Üldist

Volvo teenindusprogramm

Auto suurima võimaliku ohutuse ja 

töökindluse säilitamiseks järgi Volvo 

teenindusprogrammi, mis on toodud 

Teenindus- ja garantiiraamatus. Lase 

teenindus- ja hooldustööd viia läbi Volvo 

volitatud teeninduses. Volvo teenindustes 

töötav personal ning erivahendid ja 

erialakirjandus garanteerivad teeninduse 

kõrgeima kvaliteedi.

Kontrolli regulaarselt

Kontrolli järgmisi õlisid ja vedelikke 

regulaarselt, nt. tankimisel:

• Jahutusvedelik

• Mootoriõli

• Roolivõimendiõli

• Pesuvedelik

Kapoti avamine ja sulgemine

Tõmba pedaalide juures olevat käepidet. 
Kuuled luku vabanemise häält.

Vii haak vasakule ja ava kapott. 
(Kinnitushaak asub esitule ja iluvõre vahel 
keskjoonest vasakul pool.) 

TÄHTIS TEAVE

Et Volvo garantii kehtiks, loe ja järgi 
Teenindus- ja garantiiraamatus toodud 
juhiseid.

HOIATUS

Pea meeles, et radiaatori ventilaator võib 
peale mootori väljalülitamist automaatselt 
käivituda.

Lase mootorit alati teeninduses puhastada. 
Kuuma mootoriga tekib süttimisoht.

TÄHTIS TEAVE

Muljumisoht! Enne kapoti avamist tuleb 
rakendada seisupidur. (See puudutab 
manuaalset seisupidurit.)

HOIATUS

Kontrolli, kas kapott sulgub korralikult.
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Mootoriruum, ülevaade

Mootoriruumi välimus võib olenevalt 
mootoritüübist erineda.

Jahutussüsteemi paisupaak

Roolivõimendivedeliku paak

Mootoriõli mõõtevarras

Radiaator

Õhufilter

Mootoriõli täiteava

Piduri- ja sidurivedeliku paak 
(vasakpoolne rool)

Aku

Relee- ja kaitsmekarp

Aknapesuvedeliku lisamine

Mootoriõli kontrollimine

Õlisordi kleeps
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HOIATUS

Süütesüsteem on pinge all. Süütesüsteemis 
olev pinge on väga ohtlik. Seepärast peab 
süüde mootoriruumis töötamiseks olema 
alati asendis 0.

Ära puuduta süüteküünlaid ega 
süütemähiseid, kui süüde on asendis II või 
kui mootor on kuum.
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Volvo soovitab  õlitooteid. Juhul 

kui autoga sõidetakse ebasoodsates 

tingimustes, vt. Volvo soovitusi lk. 218.

Volvo kasutab madala õlitaseme ja madala 

õlirõhu korral hoiatamiseks erinevaid 

süsteeme. Mõnel variandil on õlirõhu andur; 

sellisel juhul kasutatakse õlirõhu tuld. Teistel 

variantidel on õlitaseme andur; sellisel juhul 

teavitatakse juhti näidikuploki keskel oleva 

hoiatussümboli ja ekraanitekstide abil. Mõnel 

mudelil on mõlemad variandid. Täpsema info 

saamiseks võta ühendust volitatud Volvo 

edasimüüjaga.

Täitmine ja mõõtevarras

Bensiinimootor

Diiselmootor

Vaheta õli vastavalt Teenindus- ja 

garantiiraamatus toodud intervallidele. 

Eriti oluline on kontrollida õlitaset uuel autol 

enne esimest ettenähtud õlivahetust.

Mõõtmistulemused on kõige täpsemad, kui 

õlitaset kontrollitakse külma mootoriga enne 

käivitamist. Mõõtmistulemus on ebatäpne, 

kui mõõtmine viiakse läbi vahetult pärast 

mootori väljalülitamist. Mõõtevarras näitab 

liiga madalat õlitaset, sest õli ei ole jõudnud 

tagasi õlimahutisse voolata.

Õlitase peab jääma mõõtevardal olevate 
märgistuste vahele.

TÄHTIS TEAVE

Mootori nõutavatele hooldusintervallidele 
vastamiseks on kõik mootorid tehases 
täidetud spetsiaalselt kohandatud 
sünteetilise mootoriõliga. Õli on valitud 
väga hoolikalt, võttes arvesse kasutusiga, 
käivitusomadusi, kütusetarvet ja 
keskkonnamõju. Soovitavate 
hooldusintervallide järgimiseks tuleb 
kasutada heakskiidetud mootoriõli. Kasuta 
nii õli juurdevalamisel kui vahetamisel ainult 
ettenähtud õlisorti (vt. mootoriruumis olevat 
kleebist), vastasel korral riskid kasutusea 
lühenemise, käivitusomaduste halvenemise 
ning kütusekulu ja keskkonnamõju 
suurenemisega. Volvo Car Corporationi 
garantii ei kehti juhul kui kasutatakse 
ettenähtust erineva sordi ja viskoossusega 
mootoriõli.
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TÄHTIS TEAVE

Õli lisamisel peab juurdevalatav õli olema 
samast sordist, vt. lk. 218.
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Pargi auto tasasele pinnale, lülita mootor 

välja ja oota 10-15 minutit, et õli saaks tagasi 

õlivanni voolata. Mahte vt. lk. 219.

Kontrollimine külma mootoriga

1. Pühi mõõtevarras puhtaks.

2. Kontrolli õlitaset mõõtevarda abil. 
Õlitase peab jääma MIN- ja MAX-
märgistuste vahele.

3. Kui õlitase jääb MIN märgistuse 
lähedusse, vala esialgu juurde 0,5 liitrit 
õli. Vala õli nii palju, et see oleks 
lähemal mõõtevarda MAX-märgistusele, 
mitte MIN-märgistusele.

Kontrollimine sooja mootoriga

1. Pühi mõõtevarras puhtaks.

2. Kontrolli õlitaset mõõtevarda abil. 

3. Kui õlitase jääb MIN märgistuse 
lähedusse, vala esialgu juurde 0,5 liitrit 
õli. Vala õli nii palju, et see oleks 
lähemal mõõtevarda MAX-märgistusele, 
mitte MIN-märgistusele. 

Jahutusvedelik

Jahutusvedelik, tasemekontroll ja 

lisamine

Jahutusvedelikku juurde valades järgi 

pakendil olevaid juhiseid. Külmumis- ja 

korrosioonikaitse optimeerimiseks peab 

jahutusvedeliku ja vee vahekord olema alati 

50:50. Ära vala kunagi juurde ainult vett. 

Külmumisoht tõuseb nii liiga madala kui liiga 

kõrge jahutusvedeliku kontsentratsiooni 

korral. Kogused vt. lk. 220.

Kontrolli jahutusvedelikku regulaarselt

Jahutusvedeliku tase peab olema paisupaagi 

MIN ja MAX-märgistuse vahel. Kui süsteemis 

ei ole piisavalt jahutusvedelikku, võib tekkida 

kõrge temperatuur ja tekkida kahjuoht.

TÄHTIS TEAVE

Ära vala õli kunagi üle MAX-märgistuse. Kui 
mootorisse valatakse liiga palju õli, võib 
õlikulu tõusta.

HOIATUS

Ära aja õli kuumale väljalasketorustikule, 
võib tekkida tuleoht.

TÄHTIS TEAVE

Kasuta alati Volvo soovitatud 
korrosioonivastast jahutusvedelikku. Uutes 
autodes olev jahutusvedelik toimib kuni 
umbes –35 °C temperatuuri juures.

26
00

51
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HOIATUS

Jahutusvedelik võib olla väga kuum. Kui 
jahutusvedelikku on vaja juurde valada siis, 
kui mootor on töötemperatuuril, keera 
paisupaagi kork aeglaselt lahti, et ülerõhk 
ettevaatlikult välja lasta.



06 Hooldus ja spetsifikatsioonid

176

Mootoriruum

06

Piduri- ja sidurivedelik

Taseme kontrollimine

Piduri- ja sidurivedelikul on ühine mahuti. 

Vedelikutase peab olema MIN- ja MAX-

märgistuse vahel, mis on näha mahuti sees. 

Kontrolli taset regulaarselt. 

Vaheta pidurivedelikku iga kahe aasta järel 

või iga regulaarse hoolduse ajal.

Mahtude ja soovitava sordi kohta loe lk. 220. 

Vedelikku tuleb vahetada järske, sagedaid 

pidurdamisi nõudvates tingimustes, nt. 

mägedes või troopilises, kõrge 

niiskustasemega kliimas sõitvatel autodel 

kord aastas. 

Lisamine

Vedelikumahuti asub juhi poolel.

Vedelikumahuti asub mootoriruumi külmal 

poolel katte all. Enne mahutikorgile 

ligipääsemist tuleb eemaldada ümar kate.

Ava kattematerjalil olev kate seda 
keerates.

Keera mahuti kork lahti ja vala 
vedelikku juurde. Tase peab olema 
MIN- ja MAX-märgistuste vahel.

Roolivõimendiõli

Kontrolli taset iga hoolduse ajal. Vedelikku ei 

ole vaja vahetada. Vedelik peab olema MIN- 

ja MAX-märgistuste vahel. Vedeliku mahu ja 

soovitava sordi kohta loe lk. 220.

HOIATUS

Juhul kui pidurivedeliku tase on alla 
pidurivedeliku mahuti MIN-taset, ära sõida 
edasi enne, kui oled pidurivedelikku lisanud. 
Pidurivedeliku kadumise põhjus tuleb lasta 
Volvo volitatud esinduses välja selgitada.

TÄHTIS TEAVE

Ära unusta korki sulgeda.

1
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TÄHTIS TEAVE

Roolivõimendi vedeliku taset kontrollides 
hoia selle mahuti ümbrus puhas.

TÄHELEPANU 

Rikke tekkimisel roolivõimendis või mootori 
väljalülitamisel ja auto pukseerimisel saab 
rooli endiselt keerata. 

Max
Min
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Üldist

Hõõglampide spetsifikatsioonid on toodud 

lk. 183. Järgmine loetelu sisaldab hõõglampe 

ja punktkiirgurlampe, mida tohib vahetada 

ainult teeninduses:

• Üldvalgustus laes.

• Lugemislambid.

• Kindalaekavalgustus

• Suunatuled, küljepeegel.

• Lähenemisvalgustus, küljepeegel

• Pidurituli

• Aktiivsed Bi-Xenon-, Bi-Xenon- ja LED-
hõõglambid

Esitule korpus

Kõigi eesmiste hõõglampide (v. a. udutuled) 

vahetamisel võetakse terve lambikorpus välja 

mootoriruumist.

Esitule väljavõtmine

1. Lülita süüde välja, vajutades kiiresti 
käivitus/seiskamisnuppu ning eemaldades 
kaugjuhtimispuldi.

2. Tõmba tagasi esitule korpuse 
kinnitustihvtid .

3. Tõmba esitule korpust otse ette .

4. Ühenda lambikorpuse ühendusdetail 

lahti, vajutades pöidlaga   klambrit, 
ning juhi ühendusdetail samal ajal teise 

käega välja  .

5. Tõsta esitule korpus välja ja aseta 
pehmele aluspinnale, et klaasid 
kriimustada ei saaks.

6. Vaheta vastav hõõglamp välja, vt. 
lk. 183. 

Esitule paigaldamine

1. Ühenda pistik tagasi, peaksid kuulma 
klõpsatust.

2. Paigalda tagasi esitule korpus ja 
kinnitustihvtid. Kontrolli, kas need on 
korralikult sees.

3. Kontrolli valgustust.

Tulekorpus tuleb ühendada ja paigaldada 

enne tulede sisselülitamist ja 

kaugjuhtimispuldi asetamist süütelukku.

HOIATUS

Bi-Xenon- ja aktiivsete Bi-Xenon-
esituledega autodel tohib ksenoontuld 
vahetada ainult Volvo volitatud teenindus. 
Esituled nõuavad erilist ettevaatust, sest 
ksenoontuledel on kõrgepingeagregaat.

TÄHTIS TEAVE

Ära kunagi puuduta sõrmedega hõõglambi 
klaasist osa. Sõrmedel olev määrdeaine ja 
õlid aurustuvad kuumuse käes, kattes ja 
kahjustades reflektorit.

HOIATUS

Lülita süüde enne hõõglambi vahetamist 
alati välja ja eemalda kaugjuhtimispult 
süütelukust.
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TÄHTIS TEAVE

Ära tõmba elektrikaablit, vaid ainult pistikut.
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Katte eemaldamine

1. Ava lukustusklamber, vajutades seda üles/
välja.

2. Vajuta kattel olevad klambrid alla ja 
eemalda kate.

Paigalda kate vastupidises järjekorras tagasi.

Lähituled, halogeen

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda kate.

3. Eemalda hõõglamp, vajutades hoidikut 
alla.

4. Võta pistik lambi küljest lahti.

5. Aseta uus hõõglamp pessa ja vajuta 
kinni. Hõõglampi saab kinnitada ainult 
ühel viisil.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

Kaugtuled, halogeen

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda kate.

3. Eemalda hõõglamp, keerates seda 
vastupäeva.

4. Võta pistik lambi küljest lahti.

5. Vaheta hõõglamp uue vastu, kohenda 
seda pesas ja keera kinnitamiseks 
päripäeva. Hõõglampi saab kinnitada 
ainult ühel viisil.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

TÄHELEPANU 

Enne hõõglambi väljavahetamise alustamist 
vt. lk. 177.
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Lisakaugtuled Aktiivsed Bi-Xenon- ja 
Bi-Xenon-tuled*

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda kate.

3. Eemalda hõõglamp, vajutades hoidikut 
alla.

4. Võta pistik lambi küljest lahti.

5. Aseta uus hõõglamp pessa ja vajuta 
kinni. Hõõglampi saab kinnitada ainult 
ühel viisil.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

Gabariidi-/seisutuled

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda kate, vt. lk. 178.

3. Parema juurdepääsu tagamiseks 
eemalda kõigepealt kaugtule hõõglamp.

4. Tõmba juhet, et hõõglambi hoidik tagasi 
tõmmata.

5. Tõmba välja katkine hõõglamp ja 
paigalda uus. Hõõglampi saab kinnitada 
ainult ühel viisil.

6. Paigalda hõõglambi hoidik pessa ja 
vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

Suunatuled/ohutuled

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda väike ümmargune kate.

3. Tõmba hõõglambi eemaldamiseks 
hõõglambi hoidikut.

4. Tõmba välja katkine hõõglamp ja 
paigalda uus. Hõõglampi saab 
paigaldada ainult ühel viisil.

5. Paigalda hõõglambi hoidik pessa ja 
vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

6. Pane kate tagasi. See tuleb kohale 
asetada ja vajutada, kuni kuuled 
klõpsatust.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.
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Ääretuled

1. Eemalda esituli.

2. Eemalda väike ümmargune kate.

3. Tõmba juhet, et hõõglambi hoidik tagasi 
tõmmata.

4. Tõmba välja katkine hõõglamp ja 
paigalda uus. Hõõglampi saab 
paigaldada ainult ühel viisil.

5. Paigalda hõõglambi hoidik pessa ja 
vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

6. Pane kate tagasi. See tuleb kohale 
asetada ja vajutada, kuni kuuled 
klõpsatust.

Paigalda osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

Udutuled

1. Eemalda kate, vajutades klambrid sisse ja 
tõmmates otse välja.

2. Keera tulekorpuse kruvi lahti ja tõmba 
välja.

3. Keera hõõglampi vastupäeva ja 
eemalda. 

4. Paigalda uus hõõglamp, keerates seda 
päripäeva.

5. Paigalda hõõglamp tagasi. (Hõõglambi 
hoidiku profiil vastab hõõglambi jala 
profiilile.) 

6. Pane hõõglambi hoidik tagasi. 
Hõõglambi hoidikul olev TOP-märgistus 
peab olema alati üleval.

Tagatule korpus

Tagatulede plokis olevaid hõõglampe 

vahetatakse pakiruumist (mitte LED-tulesid).

1. Eemalda hõõglampidele ligipääsemiseks 
vasak-/parempoolsel paneelil olevad 
katted. Külgturvapadjad asuvad 
esiistmete seljatugedes.

2. Vajuta fiksaatorid kokku ja tõmba 
hõõglambi hoidik välja.

3. Vaheta hõõglamp uue vastu.

4. Ühenda pistik.

5. Vajuta hõõglambi hoidik kohale ja aseta 
kate tagasi.

TÄHELEPANU 

Enne hõõglambi väljavahetamise alustamist 
vt. lk. 177.
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Tagumise hõõglampide asukoht 

Tule klaas, parempoolne

Gabariidi-/seisutuled (LED)

Suunatuled

Külgmised gabariidituled, SML (LED)

Pidurituli

Tagumine udutuli (üks külg)

Tagurdustuli

Tagatule lambipesa

Suunatuled

Pidurituli

Tagumine udutuli (üks külg)

Tagurdustuli

Numbrimärgi valgustus

1. Keera kruvid kruvikeerajaga lahti.

2. Võta terve tulekorpus ettevaatlikult lahti 
ja tõmba välja.

3. Vaheta hõõglamp uue vastu.

4. Pane tulekorpus tagasi ja kruvi kinni.

TÄHELEPANU 

Juhul kui veateade ei kao pärast rikkis 
hõõglambi vahetamist, võta ühendust 
volitatud Volvo teenindusega.
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Lävevalgustus

1. Aseta meisel tunnelkonsoolile lähima 
läätse lühema serva alla ja keera õrnalt, nii 
et lääts tuleb lahti. (Kehtib mõlema tule 
puhul).

2. Keera ettevaatlikult, kuni klaas tuleb 
lahti.

3. Vaheta hõõglamp uue vastu.

4. Pane klaas tagasi.

Pakiruumi valgustus

1. Aseta kohale kruvikeeraja ja keera õrnalt, 
nii et tulekorpus tuleb lahti. 

2. Vaheta hõõglamp uue vastu.

3. Kontrolli, kas hõõglamp läheb kohale ja 
vajuta tulekorpus tagasi.

Meigipeegli valgustus

Peegliklaasi äravõtmine

1. Aseta kruvikeeraja alumise serva alla 
keskele, keera ja kanguta servas olev 
lukustusäärik ettevaatlikult üles.

2. Aseta kruvikeeraja vasak- ja 
parempoolse serva alla (musta 
kummiosa juures) ja kanguta 
ettevaatlikult, nii et alumises servas olev 
klaas tuleb lahti.

3. Vabasta kogu peegliklaas ettevaatlikult 
ja tõsta koos kattega välja.

4. Vaheta hõõglamp uue vastu.

Peegliklaasi kohale asetamine

1. Vajuta peegliklaasi ülaservas olevad kolm 
lukustusäärikut tagasi oma kohale.

2. Seejärel vajuta alumised 
lukustusäärikud kohale.

TÄHELEPANU 

Enne hõõglambi väljavahetamise alustamist 
vt. lk. 177.
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Spetsifikatsioon, hõõglambid

Valgustus

Väljund/

pinge

(W/V)

Tüüp/

sokkel

Bi Xenon, 
kaug- ja 
lähituled

35/12 D1S/
PK32d-2

Lisakaugtuli, 
Bi-Xenon

55/12 H7 LL/
PX26d

Lähituled, 
halogeen

55/12 H7 LL/
PX26d

Kaugtuled, 
halogeen

65/12 H9/PGJ19-
5

Pidurituli 21/12 P21W LL/
BA15s

Tagurdustuli 21/12 P21W LL/
BA15s

Tagumine 
udutuli

21/12 P21W LL/
BA15s

Suunatuled, 
taga 
(kollased)

21/12 PY21W LL/
U15s

Esimesed 
suunatuled

21/12 H21W LL/
BAY9s

Tagumised 
gabariidi-/
seisu- ja 
ääretuled

– LED/-

Lävevalgustu
s, pakiruumi 
valgustus, 
numbrimärgi 
valgustus

5/12 -/SV8,5

Meigipeegel 1,2/12 -/SV5,5

Eesmised 
gabariidi- ja 
seisutuled 

5/12 W5W LL/
W2,1x9,5d

Eesmised 
ääretuled 

5/12 W5W LL/
W2,1x9,5d

Suunatuled, 
küljepeegel 
(kollane)

5/12 WY5W LL/
W2,1x9,5d

Valgustus

Väljund/

pinge

(W/V)

Tüüp/

sokkel

Udutuled 35/12 H8/PGJ19-
1

Kindalaekaval
gustus

5/12 -/BA9

Valgustus

Väljund/

pinge

(W/V)

Tüüp/

sokkel
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Klaasipuhastid

Hooldusasend

Klaasipuhastid peavad vahetamise või 

pesemise ajal olema hooldusasendis. 

1. Keera süüde asendisse 0 ja hoia 
kaugjuhtimispulti süütelukus.

2. Lükka parempoolne roolikang 
umbes 1 sekundiks üles. Klaasipuhastid 
liiguvad nii üles suunatud asendisse.

Klaasipuhastid liiguvad auto käivitamisel 

lähteasendisse tagasi. 

Klaasipuhastite vahetamine

  

Keera klaasipuhasti hoidik üles. Vajuta 
klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja 
tõmba puhasti selle hoidikuga 
paralleelselt välja.

Lükka uus klaasipuhasti kohale, kuni 
kuuled klõpsatust.

Kontrolli, kas klaasipuhasti on kindlalt 
paigas.
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Puhastamine

Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või 

autošampooniga.

Aknapesuvedeliku lisamine

Tuuleklaasi- ja tulepesurid kasutavad sama 

paaki.TÄHELEPANU 

Klaasipuhastid on erineva pikkusega. 
Juhipoolne klaasipuhasti on pikem kui 
kõrvalistuja klaasipuhasti.
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TÄHTIS TEAVE

Kasuta talvel antifriisi, et pumbas, paagis 
ja voolikutes olev pesuvedelik ei külmuks. 
Koguste kohta vt. tabelit lk. 220.
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Akul olevad hoiatussümbolid  Käsitsemine

• Kontrolli, kas akujuhtmed on õigesti 
ühendatud ja korralikult kinni keeratud.

• Ära ühenda akut kunagi lahti, kui mootor 
töötab.

Aku kasutusiga ja talitlust mõjutavad sellised 

faktorid nagu käivituste arv, tühjaks 

laadimine, sõidustiil, sõidutingimused, 

ilmastikutingimused jne.

Ära kasuta aku laadimiseks kunagi 

kiirlaadijat.

Kasuta kaitseprille

Hoia akut lastele 
kättesaamatult.

Väldi sädemeid ja lahtist 
tuld.

Loe omaniku käsiraamatut

Sisaldab korrosiivset hapet.

Plahvatusoht.

TÄHELEPANU 

Vana aku tuleb kõrvaldada 
keskkonnasõbralikul viisil, sest see sisaldab 
pliid.

i

HOIATUS

Akud võivad tekitada plahvatusohtlikku 
paukgaasi. Käivituskaablite ebaõigel 
ühendamisel piisab aku plahvatamiseks 
ühest sädemest. Aku sisaldab väävelhapet, 
mis võib tekitada tõsiseid põletusi. Kui hape 
satub silma, nahale või riietele, loputa seda 
kohta rohke veega. Kui hape pritsib silma, 
pöördu koheselt arsti poole.

TÄHELEPANU 

Korduv tühjenemine lühendab aku eluiga.
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Vahetus

Eemaldamine

Lülita süüde välja ja oota 5 minutit.

Ava eesmisel kaanel olevad klambrid ja 
eemalda kate.

Võta kummiliist nii ära, et tagumine kate 
oleks vaba.

Eemalda tagumine kate, keerates seda 
veerand pööret ja tõstes seejärel ära.

Ühenda lahti must negatiivne kaabel . 
Ühenda lahti punane positiivne kaabel 

, ühenda ventilatsioonivoolik  aku 
küljest lahti ning keera lahti akuklambrit 

hoidev kruvi .

Vii aku küljele ja tõsta üles.
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HOIATUS

Ühenda positiivsed ja negatiivsed kaablid 
õiges järjekorras.
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Paigaldamine

1. Lase aku akukasti.

2. Vii aku sissepoole ja küljele, kuni see 
puudutab kasti tagumist serva.

3. Keera aku klambris oleva kruviga kinni.

4. Ühenda ventilatsioonivoolik.

5. Ühenda punane positiivne kaabel.

6. Ühenda must negatiivne kaabel.

7. Vajuta sisse tagumine kate. (Vt. 
Eemaldamine).

8. Paigalda uuesti külma osa liist. (Vt. 
Eemaldamine).

9. Paigalda uuesti eesmine kate ja kinnita 
see klambritega. (Vt. Eemaldamine).

Hooldus

Akusid on kahte tüüpi. Need on omavahel 
täielikult asendatavad.

• Kontrolli regulaarselt, kas vedelikutase on 
õige. 

• Kontrolli kõiki akuelemente. Kasuta 
akuelementide korkide (või katte) 
eemaldamiseks suurt meislit või münti.

• Vala akuvedelikku juurde kuni 
maksimaalse taseme märgistuseni. (Igal 
elemendil on oma Min-ja Max.-märgistus).

• Keera akuelementide korgid tugevasti 
kinni (või kinnita kate).

31
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TÄHTIS TEAVE

Ära lisa vedelikku kunagi üle 

märgistuse .

TÄHTIS TEAVE

Kasuta alati destilleeritud või 
desioniseeritud vett (akuvett).
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Üldist

Kõiki elektrilisi funktsioone ja komponente 

kaitstakse autos lühiste ja ülekoormuse tõttu 

tekkivate kahjustuste eest eri kaitsmete abil. 

Kui mõnu elektriline komponent või 

funktsioon ei toimi, võib selle põhjuseks olla 

komponendi kaitsme ajutine ülekoormus ja 

läbipõlemine. Kui üks ja sama kaitse põleb 

korduvalt läbi, on viga komponendis. Sellisel 

juhul lase süsteemi Volvo volitatud esinduses 

kontrollida.

Vahetus

1. Kaitsme asukohta vaata kaitsmeloendist.

2. Tõmba kaitse välja ja vaata külje pealt, 
kas kaarduv traat on läbi põlenud.

3. Sellisel juhul vaheta välja uue, sama 
värvi ja samasuguse ampritähistusega 
kaitsme vastu.

Asukoht, kaitsmekarbid

Kaitsmekarpide asukoht, vasakpoolne rool

Parempoolse rooliga autol on kaitsmekarp 

 teisel pool.

Kindalaeka all

Mootoriruum

Pakiruum

37
03

82
8s

2 3

1



06 Hooldus ja spetsifikatsioonid

190

Kaitsmed

06

Mootoriruum

Katte siseküljel on näpitsad, Mille abil on 

kaitsmeid lihtsam eemaldada ja paigaldada.

Asukohad

Mootoriruum, ülemine osa

Mootoriruum, eesmine osa

Mootoriruum, alumine osa

Need kaitsmed asuvad mootoriruumi karbis. 

-s olevad kaitsmed asuvad  all.

• 16–33 on 35–41 on "MiniFuse"-tüüpi.

• Kaitsmed 8–15 ja 34 on "JCASE" -tüüpi 
ning neid tohib vahetada ainult volitatud 
Volvo teeninduses.

• Kaitsmed 1–7 ja 42–44 on "Midi Fuse"-
tüüpi ning neid tohib vahetada ainult Volvo 
volitatud teeninduses.
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Funktsioon A

Põhikaitse CEM KL30A 60

Põhikaitse CEM KL30B 60

Põhikaitse RJBA KL30 60

Põhikaitse RJBB KL30 60

Põhikaitse RJBD KL30 50

Varukoht

PTC õhu eelsoojendi* 100

Varukoht

Tuuleklaasipuhastid 30

Seisukütteseade* 25

Ventilaatori propeller 40

Varukoht

ABS-pump 30

ABS-klapid 20

Varukoht

Esitulede kõrguse reguleerimine* 
(aktiivsed Bi-Xenon-tuled, Bi-
Xenon-tuled)

10

Põhikaitse CEM 20

Radar. ACC-juhtimisrežiim* 5

Kiirusega seotud roolivõimendi 5

Engine Control Module (ECM), 
SRS-ülekanne

10

Soojendusega pesuridüüsid 10

Vaakumpump I5T 20

Valgustipaneel 5

Esitulede pesurid 15

12 V pistikupesa, esi- ja 
tagaistmete juures

15

Katuseluuk*, Katusekonsool/
ECC*

10

Relee, mootoriruumi karp 5

Lisatuled* 20

Helisignaal 15

Engine Control Module (mootori 
juhtmoodul)(ECM)

10

Juhtmoodul, 
automaatkäigukast*

15

Konditsioneeri kompressor 15

Relee poolid 5

Starterirelee 30

Süütepoolid/diiselmootori 
süütesüsteem

20/10

Mootori juhtmoodul (ECM) 
bensiin/diisel

10/15

Sissepritsesüsteem 15

Funktsioon A

Mootoriklapid 10

EVAP,lambaandur,sissepritse 
(bensiini-/diiselmootor)

15/10

Veepump (V8)
Karterituulutuse soojendus (5-sil. 
bensiinimootor)
Diiselfiltri soojendus, 
karterituulutuse soojendus (5-sil. 
diiselmootor)

10/
20/
20

Lekkediagnostika* 5

Süüteküünlad diisel 70

Jahutusventilaator 50

Jahutusventilaator 60

Funktsioon A
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Kindalaeka all

Klapi kaitsmekarbi salongikate kõrvale.

Vajuta kaane lukku ja klapi kaas üles.

Kaitsmed on ligipääsetavad.

Asukohad

1

35
01

89
8s

2
35

01
89

9s

Funktsioon A

Vihmasensor 5

SRS-süsteem 10

ABS-pidurid. Elektriline seisupidur 5

Gaasipedaal*, õhusoojendi (PTC) 
Istmesoojendused*

7,5

Varukoht

ICM-ekraan. CD ja raadio, RSE-
süsteem*

15

Roolimoodul 7,5

Varukoht

Kaugtuled 15

10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 9

232221201918171615 24 25 26 27 28

Katuseluuk* 20

Tagurdustuled. 7,5

Varukoht

Eesmine udutuli* 15

Tuuleklaasi pesurid 15

Kohanduv kiirusehoidik (ACC)* 10

Varukoht

Katusevalgustus. Juhiukse 
juhtpaneel/
Elektriline kõrvalistuja iste*

7,5

Ekraan 5

Elektriline juhiiste* 5

Kokkulükatav peatugi, tagumine* 15

Kaugjuhtimispuldi vastuvõtja. 
Alarmisensorid

5

Kütusepump 20

Elektriline roolilukk 20

Varukoht 15

Lukk, paagi/pakiruumi luuk 10

Alarmsireen. ECC 5

Käivitus-/seiskamisnupp 5

Piduritule lüliti 5

Funktsioon A
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Pakiruum

Kaitsmekarp asub vasakpoolse istme polstri 
taga.

Positsioonid  

BAD

4 3 2 1

8 7 6 5

10
12

11

9

Moodul A (must). Funktsioon A

Juhiuksel olev juhtpaneel 25

Kõrvalistuja uksel olev juhtpaneel 25

Juhtpaneel, tagumine uks, 
vasakpoolne

25

Juhtpaneel, tagumine uks, 
parempoolne

25

Varukoht

12 V pistikupesa pakiruumis, 
külmik*

15

Tagaakna soojendus 30

Varukoht

Haagise pistikupesa 2* 15

Elektriline juhiiste 25

Haagise pistikupesa 1* 40

Varukoht

Moodul B (valge). Funktsioon A

Parkimisabi* 5

Juhtmoodul Four C* 15

Istmesoojendus, juhipoolne ees* 15

Istmesoojendus, kõrvalistujapoolne 
ees* 

15

Istmesoojendus paremal taga* 15

Neljarattaveo juhtmoodul 10

Istmesoojendus vasakul taga* 15

Varukoht

Elektriline kõrvalistuja iste 25

Keyless drive* 20

Elektriline seisupidur* vasakpoolne 30

Elektriline seisupidur* parempoolne 30

Moodul D (sinine). 

Funktsioon
A

RTI ekraan*, parkimiskaamera* 10

Varukoht

Varukoht

Varukoht

Audiovõimendi 25

Audiosüsteem 15

Telefon Bluetooth 5

Varukoht  - 

Moodul B (valge). Funktsioon A
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Üldist

Rehvid mõjutavad paljuski auto 

sõiduomadusi. Rehvitüüp, mõõdud, 

rehvirõhk ja kiirus on autosõitu mõjutavad 

olulised faktorid.

Pöörlemissuund

Nool osutab rehvi pöörlemissuunda

Sellise rehvimustriga rehvidel, mis on 

mõeldud ainult ühes suunas pöörlemiseks, 

on pöörlemissuund tähistatud noolega. Rehv 

peab kogu oma kasutusea jooksul alati 

pöörlema samas suunas. Rehvi asukoht 

tohib vahetuda ainult esi- ja tagaratta vahel, 

mitte kunagi vasak- ja parempoolse ratta 

vahel. Rehvi ebaõigel paigaldamisel 

halvenevad oluliselt auto pidurdusomadused 

ja võime lükata eest vihma ja lörtsi.

Järgi rehvirõhu tabelis toodud soovitavat 

rehvirõhku, vt. lk. 208.

Ratta vahetus

Eemaldamine

Kinnituspunktid

Kui rehvi on vaja vahetada tiheda liiklusega 

kohas, kasuta ohukolmnurka. Auto ja 

tungraud peavad olema stabiilsel 

horisontaalsel pinnal.

1. Rakenda seisupidur ja pane esimene käik 
sisse või vali automaatkäigukastil asend P.

2. Võta välja varuratas, tungraud ja 
padrunvõti, mis asuvad pakiruumis 
katte all.

77
00

60
0s

TÄHELEPANU 

Kontrolli, kas kõigi nelja ratta rehvid on 
sama tüüpi ja samade mõõtmetega ning 
sama marki.

TÄHELEPANU 

Kasuta auto juurde kuuluvat tungrauda.
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3. Aseta vastu maad jäävate rataste ette 
tõkiskingad. Kasuta raskeid puitklotse 
või suuri kive.

4. (Terasvelgedega autodel.) Kanguta 
rattakate padrunvõtme otsaga lahti või 
tõmba käega ära.

5. Keera lahti rattamutrid ½–1 keera 
padrunvõtmega vastupäeva.

6. Auto mõlemal küljel on kaks tungraua 
kinnituskohta. Vänta tungraua jalg alla 
nii, et see surutakse ühtlaselt vastu 
maad. Kontrolli, kas tungraud on 
kinnituses nii nagu joonisel näidatud ja 
kas tungraua jalg asub kinnituse all 
vertikaalselt.

7. Tõsta autot nii, et ratas tuleb 
maapinnast lahti. Eemalda rattapoldid ja 
tõsta ratas ära.

Paigaldamine

1. Puhasta ratta ja rummu kontaktpinnad.

2. Aseta ratas kohale. Kinnita rattapoldid.

3. Lase auto alla, nii et rattad ei saaks 
pöörelda.

4. Kinnita rattapoldid ristamisi. Oluline on, 
et rattapoldid kinnitatakse korralikult. 
Pingutusmoment on 140 Nm. Kontrolli 
pingutusmomenti momentvõtmega.

5. Aseta kohale rattakate (terasvelgedega 
autodel).

77
00

60
3s

TÄHELEPANU 

Ilukilbi ventiiliava peab paigaldamisel jääma 
ratta õhuventiili kohale.

77
00
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HOIATUS

Ära kunagi roni tungrauaga üles tõstetud 
auto alla.

Reisijad ei tohi viibida tungrauaga üles 
tõstetud autos. 

Pargi auto selliselt, et reisijate ja tee vahele 
jääks auto - veel parem, kui kaitsepiire.
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Rehvihooldus

Rehvi vanus

Kõiki üle kuue aasta vanuseid rehve tuleb 

lasta spetsialistil kontrollida isegi siis, kui 

rehvil ei ole näha kahjustusi. Rehvid 

vananevad ja lagunevad isegi siis, kui neid 

kasutatakse vähe või ei kasutata üldse. 

Seetõttu võivad nende omadused halveneda. 

See kehtib ka varurehvide, talverehvide ja 

tuleviku tarbeks hoitavate rehvide kohta. 

Välisteks märkideks, mis näitavad rehvi 

kasutuskõlbmatust, on nt praod või 

värvimuutused. 

Uued rehvid

Rehvid on aeguv toode. Paari aasta pärast 

hakkavad nad kõvenema ning samal ajal 

hakkab ka nende haardevõime/omadused 

järk-järgult halvenema. Seepärast püüa 

rehvide vahetamisel kasutada võimalikult 

uusi rehve. See on eriti oluline talverehvide 

puhul. Rehvi tootmise nädalat ja aastat, rehvi 

DOT-tähistust (DOT - 

Transpordiministeerium) näidatakse nelja 

numbri abil, nt. 1502. Joonisel olev rehv on 

toodetud 2002. aasta 15. nädalal.

Suve- ja talverehvid

Suve- ja talverehvide vahetamisel tulev neile 

märkida, millisel pool neid kasutati, nt. L 

vasakul ja R paremal küljel olnud rehvidele. 

Kulumine ja hooldus

Õige rehvirõhuga kuluvad rehvid ühtlasemalt, 

vt. lk. 208. Rehvide parimate veoomaduste ja 

ühtlasema kulumise tagamiseks on soovitav 

esimesi ja tagumisi rehve omavahel 

regulaarselt vahetada. Esimene vahetus 

peaks toimuma 5 000 kmjärel ning seejärel 

iga 10 000 km järel - nii ei teki rehvimustri 

sügavuses erinevusi. Sügavama mustriga 

rehvid tuleb alati paigaldada tagaratastele, et 

vähendada külglibisemise ohtu. Kui tekib 

kahtlus mustrisügavuse osas, pöördu 

volitatud Volvo teenindusse.

Rattaid tuleb hoida horisontaalasendis või 

nad üles riputada, nad ei tohi olla 

püstiasendis.

Kulumisindikaatoritega rehvid

Mustri kulumisindikaatoriks on kitsad 

mustrita ribad mustri laiuse ulatuses. Rehvi 

küljel on tähed TWI (Tread Wear Indicator - 

kulumisnäitur). Kui rehvimustri sügavus on 

kuni 1,6 mm, on muster kulumisnäituriga 

ühesügavune. Vaheta nii kiiresti kui võimalik 

uute vastu. Pea meeles, et väikese 

mustrisügavusega rehvidel on vihmas ja 

lumes väga halb haarduvus.

1502
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HOIATUS

Kahjustunud rehv võib põhjustada auto 
juhitavuse kaotamise.
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Veljed ja rattapoldid

Kasuta ainult Volvo poolt testitud ja heaks 

kiidetud ja Volvo originaalvelgi. Kontrolli 

pingutusmomenti momentvõtme abil.

Lukustuspoldid

Lukustuspolte saab kasutada nii alumiinium- 

kui terasvelgedel.

Talverehvid

Volvo soovitab kasutada teatud mõõtudega 

talverehve. Mõõdud on toodud rehvirõhu 

sildil, vt. lk. 207. Rehvi mõõdud sõltuvad 

mootori tüübist. Talverehvidega sõites tuleb 

kõigile neljale rattale paigaldada õiged 

rehvid.

Naastrehvid

Naastrehve tuleb alguses 500-1000 km 

ettevaatlikult sisse sõita, et naastud rehvis 

õigesti paigutuksid. See annab rehvile ja 

eelkõige naastudele pikema kasutusea.

Mustrisügavus

Jää, lörtsi ja madalal temperatuuril sõitmine 

koormab rehve tunduvalt rohkem kui suvel 

sõitmine. Seepärast soovitab Volvo mitte 

sõita talverehvidega, mille mustrisügavus on 

väiksem kui 4 millimeetrit.

Lumekettide kasutamine

Lumekette võib kasutada ainult esiratastel 

(kehtib ka neliveoga rataste puhul).

Ära sõida lumekettidega kunagi kiiremini kui 

50 km/h. Väldi sõitmist paljal maapinnal, sest 

see kulutab nii lumekette kui rehve. Ära 

kasuta kunagi kiirlumekette, sest 

piduriketaste ja rehvide vahele jääb liiga 

väike ruum.

TÄHTIS TEAVE

Rattapoldid tuleb kinnitada 
pingutusmomendiga 140 Nm. 
Ülepingutamine võib kahjustada mutreid ja 
polte.

TÄHELEPANU 

Pea nõu Volvo müüjaga sobivaid velgi ja 
rehvitüüpe valides.

TÄHELEPANU 

Erinevates riikides kehtivad naastrehvide 
kasutamise osas erinevad ettekirjutused.

TÄHTIS TEAVE

Kasuta Volvo originaallumekette või 
nendega samaväärseid kette, mis on 
mõeldud Sinu auto mudelile ning rehvi- ja 
veljemõõtudele. Pea nõu Volvo volitatud 
teenindusega
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Tööriistad

Varuratta pöias olev vahtplastkarp sisaldab 

kõiki tööriistu. Tööriistade hulka kuuluvad 

puksiiraas, tungraud ja padrunvõti. 

Vahtplastkarp on kinnitatud kruvidega 

varuratta õõnsuse põhjas olevasse raami.

Tungraud

Rataste vahetamiseks tohib kasutada ainult 

originaaltungrauda. Tungraua keere peab 

olema alti hästi määritud.

Painuta tungraud kokku

Varuratas*

Varuratas (ajutine ratas) on mõeldud ainult 

ajutiseks kasutamiseks. Vaheta varuratas 

tavalise ratta vastu esimesel võimalusel välja. 

Varuratta kasutamisel võib auto juhitavus 

muutuda. Varuratta õige rehvirõhk on toodud 

rehvirõhu tabelis, vt. lk. 208.  

Varuratas asub varuratta õõnsuses, pöid 

allapoole. Kolm vahtplastist vahetükki, kaks 

varuratta all ja üks peal/küljel fikseerivad 

varuratta asendi. Ülemine sisaldab kõiki 

tööriistu.

Varuratast ja vahtplastkarpe kinnitab üks ja 

sama polt.

Varuratta väljavõtmine

1. Tõmba põrandamati tagumist serva 
ettepoole.

2. Keera kinnituskruvi lahti.

3. Tõsta vahtplastist tükk selle tööriistade 
abil välja.

4. Tõsta varuratas välja.

Kahte alumist tükki ei ole vaja välja tõsta.

Pärast kasutamist

Vahtplastkarp ja varuratas tuleb 

väljavõtmisele vastupidises järjekorras tagasi 

panna. 
TÄHTIS TEAVE

Ära sõida varurattaga kunagi kiiremini kui 
80 km/h.

TÄHTIS TEAVE

Autole tohib sõitmiseks paigaldada korraga 
ainult ühe varuratta.
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Ajutine rehvitihendus

Üldist

Rehvitihenduskomplekti võib kasutada nii 

purunenud rehvi tihendamiseks kui rehvirõhu 

kontrollimiseks ja reguleerimiseks. See 

koosneb kompressorist ja 

tihendusvedelikuga pudelist. Komplekti 

kasutatakse ajutiseks remontimiseks. 

Tihendusvedeliku pudel tuleb välja vahetada 

enne aegumistähtaja möödumist ja pärast 

kasutamist. Vahetuse kohta loe variandi 1 

puhul lk. 202 ja variandi 2 puhul lk. 206.

Tihendusvedelik tihendab tõhusalt rehvide 

läbitorgatud hõõrdepinna.

Ajutisel rehvitihenduskomplektil on katkiste 

rehvide piiratud tihendusvõime. Ära tihenda 

rehve ajutise tihenduskomplekti abil, kui 

rehvis on suuremad lõhed, praod või muud 

sarnased vigastused.

Kompressori 12 V pistikupesad asuvad ees 

keskkonsooli juures, tagaistme juures ja 

pakiruumis. Vali katkisele rehvile lähim 

pistikupesa.

Rehvitihenduskomplekt väljavõtmine

Paigalda liiklusega koha läheduses olles 

ohukolmnurk. Ajutine rehvitihenduskomplekt 

asub pakiruumi põhja all.

1. Tõmba põrandamati tagumist serva 
ettepoole.

2. Keera lahti lukustuskruvi.

3. Tõsta ära vahtplastist tungrauahoidik ja 
padrunvõti.

4. Tõsta rehvitihenduskomplekt välja.

Vaheta osad pärast kasutamist välja. 

Rehvitihendusviisid

Rehvitihenduskomplekt, variant 1, vt. lk. 200.

Rehvitihenduskomplekt, variant 2, vt. lk. 204.

TÄHELEPANU 

Autol võib olla kaks erinevat tüüpi 
rehvitihenduskomplekti Neid kirjeldatakse 
eraldi ning tähistatakse nimetustega variant 
1 ja variant 2

TÄHELEPANU 

Rehvitihenduskomplekt on ette nähtud vaid 
selliste rehvide remontimiseks, kus 
torkeauk on rehvi hõõrdepinnal.

HOIATUS

Pärast rehvi tihendamist ei tohi sõita 
kiiremini kui 80 km/h. Ajutiselt tihendatud 
rehv tuleb võimalikult kiiresti välja vahetada 
(suurim lubatav distants: 200 km).
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Variant 1

Õhu pumpamine rehvidesse

1. Oranž lüliti  peab olema asendis 0. Võta 

külgsahtlist  välja kaabel  ja 

õhuvoolik .

2. Keera lahti ventiilikübar ja keera 
õhuvooliku ventiiliühendus rehvi 
õhuventiili keermesse.

3. Ühenda kaabel  ühte auto 12 V 
pistikupesadest.

4. Käivita mootor. Auto peab olema 
hästiventileeritud kohas.

5. Käivita kompressor, viies lüliti  
asendisse I.

6. Pumpa rehvirõhk rehvirõhutabelis 
märgitud väärtuseni.

7. Lülita kompressor välja, lüliti  peab 
olema asendis 0. Eemalda õhuvoolik ja 
ühenda kaabel lahti. Pane ventiilikübar 
tagasi.

8. Pane kaabel  ja õhuvoolik  tagasi 
külgsahtlisse .

9. Pane rehvitihenduskomplekt pakiruumi 
põranda alla tagasi.

Kompressor ei tohi töötada kauem kui 

10 minutit. Lase sellel jahtuda, vastasel korral 

tekib ülekuumenemise oht.

Kompressoriga võib täis puhuda kuni 50 l 

mahuga esemeid.

Torkeauguga rehvi tihendamine

1. Eemalda rehvitihenduskomplektilt 
kleebis  suurima lubatud kiiruse kohta 
ja kinnita roolile, kus juht seda selgesti 
näeb.

2. Oranž lüliti  peab olema asendis 0. 
Võta külgsahtlist  välja kaabel  ja 
õhuvoolik .
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HOIATUS

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla 
eluohtlik. Ära jäta mootorit tööle kinnistes 
ruumides või halva ventilatsiooniga 
ruumides.
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3. Kruvi õhuvooliku ventiiliühendus 
rehviventiili keerme põhja.

4. Ühenda kaabel  auto 12 V 
pistikupessa.

5. Vabasta kinnitus  ja keera oranž 
osa vertikaalsesse asendisse, kuni 
kuuled klõpsatust.

6. Käivita mootor. Auto peab olema 
hästiventileeritud kohas.

7. Käivita kompressor, viies lüliti  
asendisse I. Rõhk tõuseb 
tihendusvedeliku sissepumpamise ajal 
ajutiselt max. 4 baarini. Umbes 1 minuti 
pärast rõhk langeb ja mõõdik näitab 
õiget rehvirõhku.

8. Pumpa rehvi rõhk 1,8 baari kuni 
3,5 baari. Kui rõhk ei saavuta 10 minuti 
jooksul pumpamise algusest 1,8 baari, 

tuleb kompressor välja lülitada, et see 
üle ei kuumeneks.

9. Eemalda õhuvoolik  rehvi ventiililt ja 
aseta ventiilikübar tagasi. Eemalda 
kaabel  12 V pistikupesast. Vii oranž 
osa  selle algasendisse tagasi ja 
kinnita . Hoia rehvitihenduskomplekti 
autos kindlas kohas.

10.Sõida kohe umbes 3 km kiirusega kuni 
80 km/h, et tihendusvedelik saaks rehvi 
korralikult tihendada.

 Lõplik kontrollimine 

1. Keera ventiilikübar lahti ja ühenda 
õhuvoolik  rehvi ventiili külge. Ühenda 
kaabel  12 V pistikupessa. Loe 
kompressorilt rõhunäit. Kui rehvirõhk on 
alla 1,3 baari, ei ole rehv piisavalt 
isoleeritud. Sellisel juhul ei tohi sõitu 
jätkata. Võta ühendust rehvitöökojaga.

2. Kui rehvirõhk on üle 1,3 baari, tuleb 
rehvi pumbata rõhk, mis vastab rehvi 
rõhusildil näidatule. Kui rehvirõhk on 
liiga suur, lase rõhk 
reduktsiooniventiilist  välja, vt. 
lk. 208.

3. Lülita kompressor välja, lüliti  peab 
olema asendis 0. Eemalda õhuvoolik ja 
ühenda kaabel lahti. Pane ventiilikübar 
tagasi.

4. Pane kaabel  ja õhuvoolik  tagasi 
külgsahtlisse .
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HOIATUS

Ära seisa kompressori töö ajal kunagi rehvi 
kõrval. Jälgi rehviseinu eriti hoolikalt. Kui 
sellel on mõrasid, ebakorrapärasusi või 
muid kahjustusi, lülita kompressor kohe 
välja. Sellisel juhul ei tohi sõitu jätkata. Võta 
ühendust volitatud rehvitöökojaga.

HOIATUS

Pärast rehvi tihendamist ei tohi sõita 
kiiremini kui 80 km/h. Ajutiselt tihendatud 
rehv tuleb võimalikult kiiresti välja vahetada 
(suurim lubatav distants: 200 km).

TÄHELEPANU 

Kui kompressorit kasutatakse vaid õhu 
lisamiseks, ära lükka oranži osa (7) üles.
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5. Pane rehvitihenduskomplekt pakiruumi 
põranda alla tagasi.

Kompressor ei tohi töötada kauem kui 

10 minutit. Lase sellel jahtuda, vastasel korral 

tekib ülekuumenemise oht.

Tihendusvedeliku paagi vahetamine

Tihendusvedeliku kanister tuleb välja 

vahetada enne kehtivusaja lõppemist, vt. 

kuupäevakleebis  või pärast 

tihenduskomplekti kasutamist. Pärast 

kasutamist tuleb kanister  koos hoidiku  

ja õhuvoolikuga  välja vahetada.

Vahetuse peab sooritama Volvo volitatud 

teeninduses või vastavalt juhistele.  

TÄHELEPANU 

Peale kasutamist tuleb kanister 
tihendusvedelikuga ja voolik välja vahetada.

TÄHTIS TEAVE

Loe kanistri põhjal olevad ohutusjuhised 
läbi.
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HOIATUS

Kanistri vahetamisel kontrolli, kas 
kompressor ei ole ühendatud 12 V 
pistikupessa, vastasel korral tekib 
konteineris jääkõhk.
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Kanistri vahetamine enne 

kasutustähtaja lõppemist

1. Keera kaks kruvi  oranžil kattel lahti .

2. Eemalda kiiruskleebis  ja 
kuupäevakleebis ,ava 
turvalukustus . Võta kate  ära.

3. Kruvi kanister  lahti ja võta ära.

4. Kontrolli, kas uuel kanistril olev 
tihend  ei ole kahjustunud. Kruvi 
kanister kohale.

5. Pane kate tagasi. Kontrolli, kas kate 
on korralikult oma kohal, keera 
kruvidega  kinni.

6. Pane kiiruskleebis  ja uus 
kuupäevakleebis  
rehvitihenduskomplektile tagasi.

Vahetatud kanistrit tuleb käidelda 

keskkonnaohtliku jäätmena.

Kanistri ja vooliku vahetamine 

1. Keera kaks kruvi  oranžil kattel lahti .

2. Eemalda kiiruskleebis  ja 
kuupäevakleebis , ava 
turvalukustus . Võta kate  ära.

3. Vajuta nupp alla , keerates samal ajal 
kanistrit  ja hoidikut  päripäeva. 
Eemalda need.

4. Tõmba välja õhuvoolik , vt. lk. 202.

5. Pühi järelejäänud tihendusvedelik lapiga 
ära või kraabi ära, kui see on juba 
jõudnud kuivada.

6. Paigalda uus õhuvoolik  ja kontrolli, 
kas see on õigesti paigaldatud.

7. Kontrolli, kas uue kanistri tihend  ei 
ole kahjustunud Keera hoidik  
kanistrile  ja keera seda vastupäeva, 
kuni kuuled klõpsatust.

8. Pane kate tagasi. Kontrolli, kas kate 
on korralikult oma kohal, keera 
kruvidega  kinni.

9. Pane kiiruskleebis  ja uus 
kuupäevakleebis  
rehvitihenduskomplektile tagasi.

Tühja kanistrit ja õhuvoolikut käideldakse 

nagu tavalisi jäätmeid.
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Variant 2

Ülevaade 

Kleebis, suurim lubatud kiirus

Lüliti

Kaabel

Pudelihoidik (oranž kork)

Kaitsekork

Rõhureduktor

Õhuvoolik

Tihendusvedeliku pudel

Rõhumõõdik

Kindad

Rehvide täispumpamine

Auto originaalrehve võib kompressoriga täis 

pumbata.

1. Kompressor peab olema välja lülitatud. 
Kontrolli, kas lüliti on asendis 0 ning tee 
kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.

2. Keera lahti ventiilikübar ja keera 
õhuvooliku ventiiliühendus rehvi 
õhuventiili keermesse.

3. Ühenda kaabel ühte auto 12 V 
pistikupesadest ja käivita auto.

4. Käivita kompressor, viies lüliti 
asendisse I.

5. Pumpa rehv kuni rehvirõhu kleebisel 
näidatud rõhuni täis. (Juhul kui 

rehvirõhk on liiga suur, lase õhku 
rõhureduktorist välja.)

6. Lülita kompressor välja. Ühenda 
õhuvoolik ja kaabel lahti.

7. Pane ventiilikübar tagasi.

10
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HOIATUS

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla 
eluohtlik. Ära jäta mootorit tööle kinnistes 
ruumides või halva ventilatsiooniga 
ruumides.

TÄHTIS TEAVE

Ülekuumenemise oht. Kompressor ei tohi 
töötada kauem kui 10 minutit. 
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Torkeauguga rehvi tihendamine

Osade funktsioneerimise kohta vt. lk. 204 olevat 
joonist.

1. Ava tihenduskomplekti kaas.

2. Eemalda suurima lubatud kiiruse kleebis 
ja kinnita see roolile.

3. Kontrolli, kas lüliti on asendis 0 ning tee 
kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.

4. Pane kindad kätte.

5. Keera lahti oranž kork ja pudeli kork.

6. Keera pudel hoidikusse.

7. Keera lahti ventiilikübar ja keera 
õhuvooliku ventiiliühendus lõpuni rehvi 
õhuventiili keermesse.

8. Ühenda kaabel 12 V pistikupessa ja 
käivita auto.

9. Vii lüliti asendisse I.

10.Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

11.Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult 
lülita kompressor välja. Minimaalne rõhk 
on 1,8 baari ja maksimaalne rõhk 
3,5 baari.
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HOIATUS

Tihendusvedelik võib nahka ärritada. 
Nahaga kokkupuutel tuleb vedelik seebi ja 
veega maha pesta.

TÄHELEPANU 

Ära purusta pudeli plommi. Plomm 
puruneb, kui pudel sisse keerata. 

TÄHTIS TEAVE

Ära keera pudelit pärast kasutamist selle 
hoidikust välja, sest liigne vedelik võib välja 
voolata.

HOIATUS

Ära seisa kompressori töö ajal kunagi rehvi 
kõrval. Mõrade või ebaühtluste tekkimisel 
tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. 
Sõitu ei tohi jätkata. Võta ühendust volitatud 
rehvitöökojaga.

TÄHELEPANU 

Kompressori käivitamisel võib rõhk tõusta 
kuni 6 baarini, kuid rõhk langeb 
umbes 30 sekundi pärast.

TÄHTIS TEAVE

Ülekuumenemise oht. Kompressor ei tohi 
töötada kauem kui 10 minutit. 

HOIATUS

Juhul kui rõhk on alla 1,8 baari, on rehvis 
olev auk liiga suur. Sõitu ei tohi jätkata. Võta 
ühendust volitatud rehvitöökojaga.
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12.Lülita kompressor välja ja eemalda 
kaabel 12 V pistikupesast.

13.Eemalda voolik rehviventiilist ja aseta 
ventiilikübar tagasi.

14.Sõida võimalikult kiiresti umbes 3 km 
kiirusel kuni 80 km/h, et tihendusvedelik 
saaks rehvi tihendada.

Paranduse ja rõhu uuesti kontrollimine

1. Ühenda varustus tagasi. 

2. Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

•  Juhul kui see on alla 1,3 baari, on rehv 
ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi 
jätkata. Võta ühendust rehvitöökojaga.

• Juhul kui rehvirõhk on üle 1,3 baari, tuleb 
rehvi pumbata rõhk, mis vastab rehvirõhu 
kleepsul näidatule. Juhul kui rehvirõhk on 
liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil 
välja.

3. Lülita kompressor välja. Ühenda 
õhuvoolik ja kaabel lahti. Pane 
ventiilikübar tagasi.

4. Aseta rehvitihenduskomplekt pakiruumi 
tagasi.

Sõida kahjustunud rehvi vahetamiseks 

lähimasse volitatud Volvo teenindusse. 

Teavita teenindust sellest, et rehvis on 

tihendusvedelik.

Tihendusvedeliku paagi vahetamine

5. Vaheta pudel välja, kui selle säilivusaeg on 
möödas. Käitle vana pudelit 
keskkonnaohtliku jäätmena.

TÄHELEPANU 

Mahaloksumise vältimiseks jäta pudel selle 
hoidikusse.

TÄHELEPANU 

Peale kasutamist tuleb voolik ja pudel koos 
tihendusvedelikuga välja vahetada. Vahetus 
tuleb läbi viia volitatud Volvo teeninduses.

HOIATUS

Kontrolli regulaarselt rehvirõhku.

HOIATUS

Pärast rehvi tihendamist ei tohi sõita 
kiiremini kui 80 km/h. Ajutiselt tihendatud 
rehv tuleb võimalikult kiiresti välja vahetada 
(suurim lubatav distants: 200 km).

TÄHTIS TEAVE

Loe läbi pudeli põhjal olevad ohutusjuhised.
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Spetsifikatsioonid

Mõõtude tähistus

Mõõdud on näidatud kõigil autotüüpidel. 

Tähistuse näide: 225/50R17 94 W.

Kiirusklassid

Auto on heaks kiidetud tervikuna, st. mõõdud 

ja kiirusklassid ei tohi erineda auto 

registreerimisdokumendis näidatutest. 

Ainukeseks erandiks nende tingimuste juures 

on talverehvid (nii metallnaastudega kui ilma). 

Sellise rehvi valimisel ei tohi auto sõita 

kiiremini kui rehvi kiirusklass ette näeb (nt. 

klassi Q korral võib sõita kuni 160 km/h 

kiirusega).

Auto lubatava sõidukiiruse määrab 

liikluseeskiri, mitte rehvi kiirusklass.

Rehvirõhk

• Auto soovitava rehvisuuruse rehvirõhk

• ECO-rõhk

• Varuratta rõhk (ajutine ratas) 

Juhiukse talal (raami ja tagumise ukse vahel) 

oleval rehvirõhu kleebisel on näidatud, millist 

rehvirõhku tuleb erinevate koormuste ja 

kiiruste korral kasutada; sama on toodud ka 

rehvirõhu tabelis, vt. lk. 208.

225 Profiili laius (mm)

50 Profiili kõrguse ja laiuse 
suhe (%)

R Radiaalrehv

17 Veljediameeter tollides (")

94 Rehvi koormusindeks

W Maksimaalse lubatud kiiruse 
kood (antud juhul 270 km/
h).

Q 160 km/h (kasutatakse vaid 
talverehvidel)

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h

TÄHELEPANU 

Tabelis on näidatud suurim lubatav kiirus.

TÄHELEPANU 

Temperatuurierinevused muudavad 
rehvirõhku. 

77
00

65
0s



06 Hooldus ja spetsifikatsioonid

208

Rattad ja rehvid

06

Soovitatav rehvirõhk

Variant Rehvi suurus
Kiirus 

(km/h)

Koormus, 1-3 inimest

Ees (kPa)          Taga (kPa)

Max. koormus

Ees (kPa)           Taga (kPa)

8-silindriline 225/50 R 17 0 – 160 230 210 260 260

160 + 290 290 300 300

245/45 R 17 0 – 160 220 210 260 260

160 + 280 280 300 300

245/40 R 18 0 – 160 240 220 260 260

160 + 270 270 290 290

6-silindriline 225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17

0 – 160 220 210 260 260

160 + 270 270 290 290

245/40 R 18 0 – 160 230 210 260 260

160 + 270 270 290 290

5-sil. 
diiselmootor 
185 hp

225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17

0 – 160 220 210 260 260

160 + 260 260 270 270

245/40 R 18 0 – 160 230 210 260 260

160 + 260 260 270 270

5-sil. 
diiselmootor 
163 hp
5-sil. 
bensiinimootor

225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17

0 – 160 220 210 260 260

160 + 260 260 270 270

205/60 R 16, 245/40 R 18 0 – 160 230 210 260 260

160 + 260 260 270 270

Kõik Kõik1 0 – 160 2601 2601 2601 2601

Varuratas2 T 125/80 R 17 max. 80 420 420 420 420

1ECO-rõhk, ökonoomne sõiduviis

2Varuratas
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Kütuse kokkuhoid, ECO-rõhk

Alla 160 km/h kiirustel on optimaalse 

kütusekulu saavutamiseks täiskoormusel 

soovitav kasutada üldist rehvirõhku.

Rehvirõhu kontrollimine

Rehvirõhku tuleb kontrollida kord kuus. See 

kehtib ka varuratta kohta. Pärast 

mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad 

ja rõhk suureneb. Kontrolli rehvirõhku 

külmadel rehvidel. "Külmad rehvid" 

tähendab, et rehvid on välisõhuga samal 

temperatuuril. 

Ebaõigesti täispumbatud rehvid 

suurendavad kütusekulu, lühendavad rehvi 

eluiga ja halvendavad auto teelpüsimist. Liiga 

madala rehvirõhuga sõites võivad rehvid ka 

üle kuumeneda ja lahti tulla. Rehvirõhk 

mõjutab sõidumugavust, teepinnaga 

kokkupuutel tekkivaid helisid ja juhitavust.

TÄHELEPANU 

Rehvirõhk väheneb aja jooksul - see on 
normaalne nähtus. Rehvirõhk erineb 
olenevalt välistemperatuurist. 
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Autopesu

Pese autot kohe, kui see määrdub. Pese 

autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasuta 

autošampooni.

• Peatu ja kontrolli rehve niipea kui võimalik. 
Lindude väljaheited sisaldavad kemikaale, 
mis kahjustavad ja muudavad autovärvi 
väga kiiresti. Värvierinevuste 
kõrvaldamiseks soovitame pöörduda 
Volvo volitatud teenindusse.

• Loputa autot altpoolt voolikuga. 
Survepesuri kasutamisel hoia düüsi 
vähemalt 30 cm kaugusel värvitud 
pindadest.

• Loputa kogu autot, kuni lahtine mustus on 
eemaldatud. Survepesuri kasutamisel: 
hoia düüsi vähemalt 30 cm kaugusel 
värvitud pindadest. Ära pihusta vett otse 
lukuaukudesse.

• Pese käsna, autošampooni ja rohke leige 
veega.

• Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse 
või autošampooniga.

• Kasuta väga määrdunud pindadel külma 
rasvaeemaldusvahendit.

• Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või 
veekaabitsaga. 

Automaatpesu

Automaatpesula on lihtne ja kiire viis auto 

pesemiseks, kuid automaatpesur ei pääse 

kõikjale. Optimaalse tulemuse 

saavutamiseks soovitame käsipesu.  

Vihmas või lörtsis pikki vahemaid sõites 

vajuta aeg-ajalt piduripedaali. Hõõrdumisel 

tekkiv soojus soojendab piduri hõõrdkatet ja 

kuivatab seda. Tee samamoodi, kui käivitad 

autot väga märja või külma ilmaga.

Välised plastdetailid

Volvo edasimüüjalt saad spetsiaalse 

puhastusvahendi, mida soovitame kasutada 

väliste, värvimata plastdetailide 

puhastamiseks. Ära kasuta kunagi tugevaid 

plekieemaldeid.

Veljed

Kasuta ainult Volvo soovitatud 

puhastusvahendit. Tugevad 

veljepuhastusvahendid võivad pinda 

kahjustada ja tekitada kroomitud 

alumiiniumvelgedel plekke.

Poleerimine ja vahatamine

Poleeri ja vahata autot, kui värvipind on tuhm 

või kui soovid värvile kanda lisakaitsekihi.

Kuni ühe aasta vanust autot ei ole vaja 

poleerida, kuid seda võib sellel ajal vahatada. 

Ära poleeri ega vahata autot otsese 

päikesevalguse käes.

Pese ja kuivata auto põhjalikult enne 

poleerimist või vahatamist. Eemalda asfaldi- 

ja tõrvajäägid, kasutades Volvo 

tõrvaeemaldit või valget piiritust. Tugevamad 

HOIATUS

Lase mootorit alati teeninduses puhastada. 
Kuuma mootoriga tekib süttimisoht.

TÄHELEPANU 

Välisel valgustusel, nt. esituledel, udutuledel 
ja tagatuledel võib läätse siseküljele tekkida 
ajutine kondensaat. See on loomulik 
nähtus, kõik välistuled peavad sellele vastu. 
Kondensaat aurustub tule korpusest välja, 
kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

TÄHELEPANU 

Esimese paari kuu jooksul tuleks uut autot 
pesta ainult käsitsi. Uue auto värv on 
tundlikum.

HOIATUS

Pärast pesemist testi alati pidureid, et 
niiskus ja korrosioon ei saaks piduri 
hõõrdkatet kahjustada ega pidureid 
rikkuda.
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plekid saad eemaldada autovärvile sobiva 

peene küürimispastaga.

Poleeri kõigepealt poleerimisvahendiga ning 

vahata seejärel vedela või tahke vahaga. 

Järgi hoolikalt pakendil olevaid juhiseid. 

Paljud vahendid sisaldavad nii 

poleerimisvahendit kui vaha.

Roostekaitse – kontrollimine ja 
hooldus

Autole on tehases kantud põhjalik ja täielik 

roostekaitse. Kereosad on valmistatud 

tsinkplekist. Raam on kaitstud kulumiskindla 

korrosioonivastase seguga. Väljaulatuvad 

osad, õõnsused, suletud kohad ja küljeuksed 

on kaetud õhukese, sisseimenduva 

roostekindla vedelikuga.

Tavatingimustes ei ole vaja seda 

roostekaitset uuendada umbes 12 aastat. 

Pärast seda tuleb seda iga kolme aasta järel 

uuendada. Kui auto vajab täiendavat 

hooldust, pöördu Volvo volitatud 

teenindusse.

Mustus ja teesool võivad tekitada 

korrosiooni, seega tuleb autot puhtana hoida. 

Auto roostekindlust tuleb regulaarselt 

kontrollida ja vajadusel uuendada.

Interjööri puhastamine

Kasuta ainult

Volvo soovitatud puhastusvahendeid ja 

autohooldustooteid. Puhasta autot 

regulaarselt ja järgi auto hooldusvahendiga 

kaasasolevat juhendit.

Tekstiilpolstril ja laekattel olevad 

plekid.

Polstri tulekindluse säilitamiseks soovitame 

kasutada Volvo volitatud edasimüüja juures 

müüdavat spetsiaalset 

tekstiilipuhastusvahendit.

Turvavööde puhastamiseks kasuta vett ja 

sünteetilist puhastusvahendit. Veendu, et 

turvavöö on enne hoidikusse tagasikerimist 

kuiv. 

Plekkide eemaldamine nahkpolstrilt

Volvo nahkpolster on kaetud 

mustusevastase kaitsekihiga. Puhastamine 

kaitseb nahka, rasv ja mustus lahustavad 

pinnakaitse. Nahkpolstri puhastamiseks ja 

hoolduseks on olemas ulatuslik 

tooteprogramm. Volvol on nahkpolstri 

TÄHTIS TEAVE

Värvi hooldusvahendid, nagu nt. 
säilitusvahendid, tihendid, kaitsevahendid, 
poleerimisvahendid võivad kahjustada 
värvikihti. Selliste hooldusvahendite 
tekitatud värvikahjustused ei kuulu Volvo 
garantii alla. 

TÄHTIS TEAVE

Teravad esemed ja takjakinnitused võivad 
vigastada auto tekstiilkatteid.
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puhastamiseks ja hooldamiseks toode, mis 

taastab naha kaitsekihi.

Parima tulemuse saavutamiseks soovitab 

Volvo polstrit puhastada ja kanda sellele kaks 

kuni kolm korda aastas kaitsekreem. Küsi 

oma Volvo edasimüüjalt Volvo 

nahahooldustoodete kohta.

Nahkpolstri pesemisjuhend

1. Vala nahapuhastusvahendit niiskele 
käsnale ja vajuta seda, et tekiks tugev 
vaht.

2. Eemalda mustus õrnade ringjate 
liigutustega.

3. Tupsuta käsna täpselt pleki peal. Lase 
käsnal plekk sisse imeda. Ära hõõru.

4. Pühi ära pehme paberi või lapiga ning 
lase nahal täielikult kuivada.

Nahkpolstri kaitsev hooldus

1. Vala väike kogus kaitsekreemi vildile ja 
hõõru õhuke kiht kreemi õrnade 
liigutustega nahale.

2. Seejärel lase nahal enne kasutamist 
20 minutit kuivada.

Nahal on nüüd plekkidevastane kaitse ja UV-

filter.

Plekid sisemistel plastdetailidel ja 

pindadel

Sisemiste plastdetailide ja -pindade 

puhastamiseks soovitame kasutada

Volvo edasimüüjalt saadavat vees kergelt 

niisutatud fibrilleeritud või mikrokiudlappi.

Ära kraabi ega hõõru plekke. Ära kasuta 

kunagi tugevat plekieemaldit. Volvo 

edasimüüjalt saad spetsiaalse 

puhastusvahendi, mida võib raskema 

mustuse eemaldamiseks kasutada.

Põrandakatted ja pakiruum

Eemalda matid, et saaksid põrandakatet ja 

matte eraldi puhastada. Mustuse ja tolmu 

eemaldamiseks kasuta tolmuimejat.

Värvikahjustuste parandamine

Värv on auto roostekaitse üks oluline osa 

ning seda tuleks seetõttu regulaarselt 

kontrollida. Rooste tekke vältimiseks tuleb 

kahjustunud värvipind viivitamatult 

parandada. Kõige levinumad värvikahjustuse 

liigid on kivitäkked, kriimustused ja tiibade ja 

uste servadel olevad jäljed.

Vahendid

• kruntvärv (praimer) purgis

• värv purgis või värvipliiats

• pintsel

• maalriteip

Värvikood

Oluline on kasutada täpselt sama värvi. 

Tootekleebisel on toodud auto värvikood, vt. 

lk. 214.

TÄHTIS TEAVE

Ära kasuta kunagi tugevaid plekieemaldeid. 
Sellised tooted võivad kahjustada tekstiil-, 
vinüül- ja nahkpolstrit.

TÄHTIS TEAVE

Arvesta, et värviandvad materjalid (nt. uued 
teksad, seemisnahk jne.) võivad 
polstrimaterjali värvi muuta.

03
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Kivitäkete parandamine

Enne töö alustamist tuleb auto puhtaks pesta 

ja kuivatada ning temperatuur olema üle 

15 °C.

1. Aseta kahjustunud pinnale väike tükk 
maalriteipi. Seejärel eemalda teip ja 
eemalda lahtine värv.

2. Sega kruntvärvi hoolikalt ja kanna see 
kahjustunud kohale peene pintsli või 
tikuga. Pärast kruntvärvi kuivamist 
kanna pintsliga peale värv.

3. Kriimustuste puhul talita samamoodi, 
kuid kata maalriteibiga kahjustuse 
ümbrus, kaitsmaks kahjustamata 
värvikihti.

4. Paari päeva pärast poleeri parandatud 
kohad. Kasuta pehmet lappi ja pisut 
lihvimispastat.

17
00

38
2s

TÄHELEPANU 

Kui kivitäke ei ole lõhkunud värvi kuni 
metallini ja on näha kahjustamata värvikiht, 
võib sellise koha parandada kohe pärast 
kahjustunud pinna puhastamist.
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Kleebise asukoht

Volvo esindusega suheldes ja varuosi ja 

lisavarustust tellides on hea, kui tead auto 

tüübitähist, vermikunumbrit ja mootori 

numbrit.

Tüübitähis, veermikunumber, 
maksimaalsed lubatud massid, värvi- ja 
polstrikoodid ning tüübikinnitusnumber.

Seisukütteseadme kleebis

Mootoriõli kleebis näitab õlikvaliteeti ja 
viskoossust. 

Mootori tüübitähis, detailinumber ja 
seerianumber

Käigukasti tüüp ja seerianumber.

 Manuaalkäigukast

 Automaatkäigukast

Auto veermikunumber. (VIN - Vehicle 
Identification Number)

BFDRYOIHV
HFGJJFFOI
HFGDOIHV

Gfdr_urtvb

Fkfu
Ohtk_jdtr

Ehdfjljl_ncy

Mgdh_ ytegf

Seyj_tu Fkfu
Seyj_tu
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Mõõdud ja kaalud

Massid

Töökaal sisaldab juhti, 90 %liselt täidetud 

kütusepaaki ja kõiki vedelikke. Kaassõitjate 

ja lisatarvikute, nt. haakekonksu, pakiraami, 

katuseboksi jne. kaal ning kuulisurve 

(ühendatud haagise korral vt. tabelit) 

mõjutavad kandevõimet ning ei sisaldu 

töökaalus. Lubatud koormus (lisaks juhile) = 

Kogukaal – Töökaal.

Teave kleebise paigaldamise kohta vt. lk. 214.

Sõiduki täismass

Maksimaalne esitelje koormus

Maksimaalne tagatelje koormus

Maksimaalne autorongi kaal (auto + 
haagis)

Ainult Hiinas

Sõiduki täismass

Haagise suurim mass

Max. koormus: Vt. registreerimisdokumenti

Max. katusekoormus: 100 kg

Mõõdud cm

Pikkus 485

Kõrgus 150

Laius 189

Teljevahe 284

Esirataste rööbe 158 – 159

Tagaratste rööbe 158 – 159

HOIATUS

Auto sõiduomadused muutuvad sõltuvalt 
auto koormatusest ja koorma paigutusest.
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Pukseerimisvõimsus ja haakeseadise koormus

Mudel Käigukast Haagise mass koos piduriga (kg) Kuulisurve (kg)

Kõik Kõik 0 – 1200 50

2.5T Manuaalkäigukast (M66) max. 1800 75

Automaatkäigukast (TF–80SC) max. 1800 75

3.2 Automaatkäigukast (TF–80SC) max. 1800 75

V8 Automaatkäigukast (TF–80SC) max. 2000 90

2.4D Manuaalkäigukast (M66) max. 1600 75

Automaatkäigukast (TF–80SC) max. 1800 75

D5 Manuaalkäigukast (M66) max. 1600 75

Automaatkäigukast (TF–80SC) max. 2000 90

Haagise mass ilma pidurita (kg) Kuulisurve (kg)

max. 750 50

TÄHELEPANU 

Üle 1800 kg haagiste korral on soovitav 
kasutada stabiliseerimisseadiseid.
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Mootorispetsifikatsioonid

Spetsifikatsioon/mudel 2.5T 3.2 V8 D5 2.4D

Mootoritähis B5254T6 B6324S B8444S D5244T4 D5244T5

Võimsus (kW/ps) 147/4500 175/6200 232/5950 136/4000 120/4000

Võimsus (hj/pm) 200/4800 238/6200 315/5950 185/4000 163/4000

Pöördemoment (Nm/ps) 300/1500-4500 320/3200 440/ 3950 400/2000-2750 340/1750-2750

Silindrite arv 5 6 8 5 5

Silindri diameeter (mm) 83 84 94 81 81

Kolvi käik (mm) 93,2 96 79,5 93,1 93,1

Kolvi käik (liitrit) 2,521 3,192 4,414 2,400 2,400

Surveaste 9,0:1 10,8:1 10,4:1 17,0:1 17,0:1
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Mootoriõli

Ebasoodsad sõidutingimused

Ebasoodsad sõidutingimused võivad viia 

ebanormaalselt kõrge õlitemperatuuri või 

õlikuluni. 

Kontrolli õlitaset sagedamini, kui sõidad 

pikka aega:

• haagiste või haagissuvilatega

• mägedes

• suurel kiirusel

• madalamatel temperatuuridel kui –30 °C 
või kõrgematel kui +40 °C

• lühemad sõidud (alla 10 km) madalatel 
temperatuuridel (alla 5 °C)

Ebasoodsate sõidutingimuste korral vali 

täissünteetiline mootoriõli. See annab 

mootorile lisakaitse.

Volvo soovitab  õlitooteid. 

Viskoossusdiagramm

TÄHTIS TEAVE

Mootori nõutavatele hooldusintervallidele 
vastamiseks on kõik mootorid tehases 
täidetud spetsiaalselt kohandatud 
sünteetilise mootoriõliga. Õli on valitud 
väga hoolikalt, võttes arvesse kasutusiga, 
käivitusomadusi, kütusetarvet ja 
keskkonnamõju. Soovitavate 
hooldusintervallide järgimiseks tuleb 
kasutada heakskiidetud mootoriõli. Kasuta 
nii õli juurdevalamisel kui vahetamisel ainult 
ettenähtud õlisorti (vt. mootoriruumis olevat 
kleebist), vastasel korral riskid kasutusea 
lühenemise, käivitusomaduste halvenemise 
ning kütusekulu ja keskkonnamõju 
suurenemisega. Volvo Car Corporationi 
garantii ei kehti juhul kui kasutatakse 
ettenähtust erineva sordi ja viskoossusega 
mootoriõli.

22
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Järgnev kehtib, kui auto mootoriruumi on 

paigaldatud lisakleebis. Teave kleebise 

paigaldamise kohta vt. lk. 214.

Õlikvaliteet: ACEA A5/B5

Viskoossus: SAE 0W–30Engine oil quality ACEA  A5/B5 Engine oil quality ACEA  A5/B5 
Viscosity SAE 0W-30 Viscosity SAE 0W-30 

ATTENTION! ATTENTION! 

22
00

32
9s

Mootor Maht MIN ja MAX vahel (liitrit) Maht (liitrit)

2.5T B5254T6 1,3 5,5

3.2 B6324S 0,8 7,3

V8 B8444S 1,1 7,0

D5 D5244T4 1,5 6,0

2.4D D5244T5 1,5 6,0
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Muud vedelikud ja määrdeained

Vedelik Süsteem Maht (liitrit) Ettenähtud kvaliteet

Käigukastiõli Manuaalkäigukast (M66) 2.0 Käigukastiõli MTF 97309

Automaatkäigukast (TF–80SC) 7,0 Käigukastiõli: JWS 3309

Jahutusvedelik Bensiinimootor 3.2 8,9 Veega segatud korrosioonitõkkega 
jahutusvedelik, vt. pakendit.

Bensiinimootor 2.5T 9,0

Bensiinimootor V8 10,2

Diiselmootor 12,5

Konditsioneer1 - - Õli: PAG
Jahutusaine: R134a (HFC134a)

Pidurivedelik 0,6 DOT 4+

Roolivõimendi 1,2 Roolivõimendivedelik WSS M2C204-A2 või 
samaväärne toode.

Pesuvedelik 6,5

4,52
Kasuta veega segatud Volvo soovitatud 
aknapesuvedeliku antifriisi.

1Kaalud võivad olenevalt mootorivariandist erineda. Täpse info saamiseks pöördu Volvo volitatud teenindusse.

2Ilma esitulepesurita autod

TÄHELEPANU 

Normaalsetes sõidutingimustes ei ole 
käigukastiõli vaja selle kasutusaja jooksul 
vahetada. Vahetamine võib olla vajalik 
ebasoodsates sõidutingimustes, vt. lk. 218.
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Kulu, heitmed ja maht

Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitmed 

Ametlikud kütusekulu andmed põhinevad EL 

direktiivile 80/1268 vastaval sõidutsüklil. 

Kütusekulu andmed võivad erineda, kui autol 

on auto kaalu mõjutav lisavarustus. 

Kütusekulu võivad mõjutada ka sõidustiil ja 

muud mittetehnilised faktorid. Täpsema info 

saamiseks vt. lk. 8.

Mudel Mootor Käigukast
Kulu

liiter/100km

Süsinikdioksiidi

(CO2) heitmed g/km
Tankimismaht

(liitrit)

2.5T B5254T6 Manuaalkäigukast (M66) 9,4 224 70

Automaatkäigukast (TF–80SC) 10,2 244

3.2 B6324S Automaatkäigukast (TF–80SC) 9,8 234

AWD Automaatkäigukast (TF–80SC) 10,7 255

V8 B8444S Automaatkäigukast (TF–80SC) 11,9 284

D5 D5244T4 Manuaalkäigukast (M66) 6,4 169

Automaatkäigukast (TF–80SC) 7,3 193

2.4D D5244T5 Manuaalkäigukast (M66) 6,3 167

Automaatkäigukast (TF–80SC) 7,2 189
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Elektrisüsteem

Üldist

12 voldine süsteem koos vastavalt pingele 

reguleeritava generaatoriga. Ühepooluseline 

süsteem, kus raami ja mootoriplokki 

kasutatakse elektrijuhtidena. Negatiivne 

klemm ühendatakse raami külge.

Tüübikinnitusega 
kaugjuhtimissüsteem

Võimsus, aku

Mootor 2.5T V8 D5

Pinge (V) 12 12 12

Külmkäivitu
svõimsus (A)

520 – 
800

600 – 
800

700

Reservvõim
sus (min)

100 – 
150

120 – 150 135

TÄHTIS TEAVE

Vaheta aku samasuguse külmkäivitusvõime 
ja reservvõimsusega aku vastu, nagu oli 
originaalaku (vt. plaat akul).

Riik

A, B, CY, CZ, 
D, DK, E, EST, 
F, FIN, GB, GR, 
H, I, IRL, L, LT, 
LV, M, NL, P, 
PL, S, SK, SLO

IS, LI, N, CH

HR

1

Delphi 2003-07-15, 
Germany R-LPD1-03-0151

BR 2

RC

CCAB06LP1940T4

1Delphi VDO kinnitab käesolevaga, et see 
kaugjuhtimissüsteem vastab direktiivi 1999/5/EL 
põhilistele ja muudele nõuetele.

2Trükkimineku ajal ei olnud info kättesaadav.

ROK
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A/C ............................................................103

ABL –Aktiivsed Bi-Xenon-tuled ..................65

ABS .............................................................87

ACC – Kohanduv kiirusehoidik .................123

AF – automaatne sageduse uuendamine .117

Aknad ning tahavaate- ja küljepeeglid ........75

Aknatõstukid ...............................................75

Aknatõstukite lähtestamine ........................76

Aku ..................................................... 83, 186

hoiatussümbolid ..................................186

hooldus ................................................186

käitlemine ............................................186

spetsifikatsioonid .................................222

vahetamine ..........................................187

Alarm ...........................................................45

ajutine väljalülitamine .............................47

aktiveerimine ..........................................45

alarmi kontrollimine ...............................36

alarmisignaalid .......................................46

alarmituli ................................................45

alarmsüsteemi kontrollimine ..................47

muud funktsioonid .................................46

RDS-liiklusinfo .....................................116

tööle hakanud alarmi väljalülitamine ......46

välja lülitamine .......................................46

Alarmsüsteemi kontrollimine .......................47

Allergia- ja astmatekitajad ........................ 100

Armatuurlaua valgustus ............................. 64

Audio

allikas .................................................. 112

audiosüsteem ...................................... 109

helitugevus, programmitüübid ............ 117

istmete profiil ...................................... 112

kõrvaklappide liides ............................ 110

seadistused ......................................... 112

surround .............................................. 112

Audiosüsteem .......................................... 109

helitugevus .......................................... 112

helitugevus, väline audioallikas ........... 112

helitugevus, automaatne 

helitugevuse juhtimine ........................ 112

AUTO

eelseadistuste salvestamine ............... 115

kliimaseadme seadistused .................. 103

Auto hooldamine ...................................... 210

Auto pesemine ......................................... 210

Auto polstrid ............................................. 211

Automaatkäigukast .................................... 84

manuaalkäiguasendid (Geartronic) ....... 85

Automaatne helitugevuse juhtimine ......... 112

Automaatne lukustamine ........................... 42

Automaatne pimestuskaitse ....................... 78

Automaatne taaslukustamine ..................... 42

Automaatpesu .......................................... 210

Autopesu .................................................. 210

AUX ................................................. 109, 112

helitugevus .......................................... 112

Avariivarustus

ohukolmnurk ........................................ 161

B
Bassikõlar ................................................. 112

BLIS .......................................................... 132

Bluetooth

käed-vabad ......................................... 140

salastatus ............................................ 142

C
CD

vahetaja ............................................... 113

CD kerimine .............................................. 114

CD-funktsioonid ....................................... 113

Clean Zone Interior ................................... 100

D
Defroster ................................................... 104

Diiselkütuse filter ........................................ 82

Diislifilter ................................................... 156

Disc text (Plaaditekst) ............................... 114

Dolby Surround Pro Logic II ............ 109, 112

DSTC, vt. ka Stabiilsussüsteem

kasutamine .......................................... 120

välja-/sisselülitamine ........................... 120
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E
Ebasoodsad sõidutingimused ..................218

ECC – elektrooniline kliimaseade .............102

Eelseadistuste salvestamine .....................115

Eesmised ohutuled .....................................66

Ekraanid ......................................................54

Ekraanivalgustus .........................................64

Ekvalaiser ..................................................112

Elektriline katuseluuk ..................................79

Elektriline seisupidur

automaatne vabastamine ......................89

madal akupinge .....................................89

manuaalne vabastamine ........................89

Elektrisüsteem ..........................................222

Elektrooniline immobilisaator ......................34

EON – Enhanced Other Networks ............117

Esituled .............................................. 65, 177

esitulede pesemine ................................74

Esitulede kondensaat ...............................210

Esitulede kõrguse reguleerimine .................64

aktiivsed Bi-Xenon-esituled ...................64

Bi-Xenon-esituled ..................................64

Esitulede pesemine .....................................74

F
Four C .......................................................121

G
Gabariidi-/seisutuled .................................. 66

Geartronic .................................................. 85

H
Haagis

haagise kaal ........................................ 215

haagisega sõitmine ............................. 162

Haagisega sõitmine .................................. 162

haagise kaal ........................................ 215

kuulisurve ............................................ 216

pukseerimiskaal .................................. 216

Haagisekonks ........................................... 163

Haakeseadise koormus ............................ 216

HBS – Heart Beat Sensor 

(südamelöögisensor) .................................. 37

Helifailid .................................................... 113

Helisignaal .................................................. 63

Helistamine .............................................. 141

Helitugevus

helin, telefon ........................................ 142

meediapleier ........................................ 142

telefon ................................................. 142

telefon/media player ........................... 147

Helitugevus, audiosüsteem ...................... 112

Helitugevus, vt. ka audiosüsteemi 

helitugevus ............................................... 112

Hoiatusheli

kokkupõrke hoiatussüsteem ............... 128

Hoiatussignaal

kohanduv kiirusehoidik ........................ 123

Hoiatussümbol, turvapadjasüsteem 

(AIRBAG-süsteem) ..................................... 14

Hoiatustuled ............................................... 54

generaator ei lae .................................... 56

hoiatus ................................................... 56

madal õlirõhk ......................................... 56

pidurisüsteemi rike ................................ 56

seisupidur rakendatud ........................... 56

turvapadjad SRS ................................... 56

turvavöö kinnituse kontroll .................... 56

Hoiatustuli

kohanduv kiirusehoidik ........................ 123

kokkupõrke hoiatussüsteem ............... 128

stabiilsus- ja veokontrolli süsteem ...... 120

Hoiukohad salongis .................................. 135

Hooldus

roostekaitse ......................................... 211

Hõõglambid, vahetamine ......................... 177

eesmised udutuled .............................. 180

gabariidituled ....................................... 179

kaugtuli, halogeen ............................... 178

lisakaugtuli ........................................... 179

lähituli, halogeen .................................. 178

lävevalgustus ....................................... 182
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meigipeegel .........................................182

pakiruumi valgustus .............................182

seisutuled ............................................179

suunatuled ...........................................179

tagatuled ..............................................180

ääretuled ..............................................180

Hädaabivarustus

esmaabikott .........................................138

Hädakõned ...............................................149

I
IAQS – Interior Air Quality System 

(siseõhu kvaliteedisüsteem) ......................100

IC – Turvakardin ..........................................20

IDIS – Intelligentne juhi teavitussüsteem ..147

IMEI number .............................................148

Immobilisaator ............................................34

Indikaatorsümbolid .....................................54

Indikaatortuled, PCC ..................................36

Info- ja hoiatussümbolid .............................54

Infonupp ......................................................36

Integreeritud turvaiste .................................28

ISOFIX-kinnitussüsteem laste 

turvatoolidele ..............................................28

Iste

elektriline iste .........................................60

Istmed .........................................................60

elektrilised istmed ..................................60

esiistme seljatoe allalaskmine ...............60

esiistmete ventilatsioon ....................... 102

manuaalne seadistamine ...................... 60

mälufunktsioon ...................................... 61

peatoed, taga ........................................ 62

soojendus ............................................ 103

tagumiste seljatugede allalaskmine .... 159

võtmemälu ............................................ 61

J
Jaama otsimine ........................................ 115

Jahutusaine ................................................ 99

Jahutusvedeliku tase ............................... 175

Jalgpidur .................................................... 87

Juhuvalik, CD- ja helifailid ........................ 114

K
Kaalud

esisillakoormus ................................... 215

haagise kaal ........................................ 215

katusekoorem ..................................... 215

kogukaal .............................................. 215

kuulisurve ............................................ 215

suurim autorongi kaal ......................... 215

tagasillakoormus ................................. 215

töökaal ................................................ 215

Kaitsmed .................................................. 189

Kaitsmekarp

asukoht ............................................... 189

kindalaegas ......................................... 192

mootoriruum ........................................ 190

pakiruum .............................................. 193

Katalüüsmuundur ..................................... 157

Katuseaken

blokeerumine automaatse 

sulgemise ajal ................................. 79, 80

Katuseluuk

avamine ja sulgemine ............................ 79

päikesekaitse ......................................... 80

ventilatsiooniasend ................................ 79

Kaug-/lähituled ........................................... 65

Kaugjuhtimisfunktsioon, vt. 

Kaugjuhtimispult ......................................... 34

Kaugjuhtimispult .................................. 34, 35

eemaldatav puldivõti ............................. 34

mõjuulatus ............................................. 36

patarei ................................................... 35

patarei vahetamine ................................ 39

Kaugjuhtimissüsteem, tüübikinnitusega ... 222

Kell .............................................................. 58

Keskkond

kütusetarve .............................................. 8

puhas õhk salongis ................................. 8

säästa keskkonda .................................... 8
tekstiilistandard ....................................... 8

tõhus heitgaasipuhastus ......................... 8

Volvo Cars’i keskkonnafilosoofia ............ 8

Volvo teenindused ja keskkond ............... 8
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Keyless drive ........................................ 40, 81

Kiirusehoidik .............................................122

Kindalaegas ..............................................136

lukustamine ...........................................43

Kivitäkked ja kriimud .................................212

Klaas

kate ........................................................75

lamineeritud/tugevdatud ........................75

töödeldud pinnaga ................................75

Klaaside ja pudeliavaja hoidik ...................139

Klaasipuhastid

hooldusasend ......................................184

puhastamine ............................... 184, 185

vahetamine ..........................................184

Klaasipuhastid ja klaasipesu .......................73

Klahvistik roolis

vasak pool ...........................................122

Kliimakontroll

sensorid .................................................99

üldist ......................................................99

Kliimaseade ................................................99

üldist ......................................................99

Kliimaseade, elektrooniline .......................102

Kohanduv kiirusehoidik ............................123

radarisensor .........................................124

Kokkulükatavad elektrilised küljepeeglid ....77

Kokkupõrge ................................................25

Kokkupõrke hoiatussüsteem ....................127

radarisensor ........................................ 124

Kompass .................................................. 119

kalibreerimine ...................................... 119

tsooni reguleerimine ............................ 119

Kondesaat ................................................ 156

Konditsioneer

üldist ..................................................... 99

Konditsioneer, A/C ................................... 103

Koorem

katusel olev koorem ............................ 161

koormakinnitusaasad .......................... 158

Kõned

funktsioonid kõne ajal ......................... 145

helistamine ja kõnede vastuvõtmine ... 141

väljahelistamine ja vastuvõtmine ........ 145

Kõnede ootele panemine ......................... 145

Kõnedest loobumine ........................141, 145

Kõrge mootori temperatuur ...................... 162

Kõrvaklappide liides ................................. 110

Käigukangilukustus .................................... 85

Käigukangilukustus, mehaaniline 

väljalülitamine ............................................. 86

Käigukangilukustuse väljalülitamine ........... 86

Käigukast ................................................... 84

automaatne ........................................... 84

manuaalne ............................................. 84

Käivitusabi .................................................. 83

Külglibisemisvastane kontroll ................... 120

Külgturvapadjad ......................................... 18

Küljepeeglid ................................................ 77

Küljepeeglite lähtestamine .......................... 77

Külmik ....................................................... 139

Kütus ........................................................ 156

kulu ...................................................... 221

kütuse kokkuhoid ................................ 209

kütusefilter ........................................... 156

kütusetarve .............................................. 8

Kütuse juurdevalamine

kütusepaagi kork ................................. 155

kütusepaagi luuk, elektriline avamine .. 155

kütusepaagi luuk, käsitsi avamine ....... 155

L
Laadimine ................................................. 158

pakiruum .............................................. 158

Lamineeritud klaas ..................................... 75

Laps

asukoht autos ................................. 26, 28

Lapse turvatool ........................................... 26

kinnitussüsteem .................................... 28

lapse turvatool ja turvapadi ................... 17

Lapse turvatooli asukoht ............................ 26

Lapselukud ................................................. 30

Laste turvalisus ........................................... 25

Laste turvavarustus .................................... 26

Liiklusinfo .................................................. 116
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Lisakaugtuli ...............................................179

Lisakütteseade ..........................................108

Lukud

automaatne lukustamine .......................42

kindalaegas ............................................42

lukust lahtitegemine ...............................42

lukustamine ...........................................42

pakiruumi luuk .......................................42

sees olev lukustusnupp .........................42

Lukust lahtitegemine

pakiruumi luuk .......................................42

seestpoolt ..............................................42

võtmevabalt ...........................................42

väljastpoolt ............................................42

Lähenemisvalgustus ...................................69

Lähituli ......................................................178

Lülisambavigastused WHIPS .....................21

M
Madal õlitase ............................................174

Manuaalkäiguasendid (Geartronic) .............85

Manuaalkäigukast .......................................84

Meediapleier .............................................112

Meigipeegel ..............................................182

Menüüd ja teated ........................................94

Mobiiltelefon

käed-vabad ..........................................140

registreeri telefon .................................141

ühendamine ........................................ 143

Mootiruum

roolivõimendi vedelik .......................... 176

Mootor

käivitamine ............................................ 81

ülekuumenemine ................................. 162

Mootori käivitamine .................................... 81

Mootoriruum

jahutusvedelik ..................................... 175

kapott .................................................. 172

õli ........................................................ 174

üldiselt ................................................. 172

ülevaade .............................................. 173

Mootorispetsifikatsioonid ......................... 217

MP3-funktsioonid ..................................... 113

Mõõdud .................................................... 215

Mälufunktsioon istmetes ............................ 61

Määrdeained ............................................ 220

MY KEY .................................................... 110

N
Neljarattavedu ............................................ 86

Neljarattavedu (AWD) ................................. 86

NEWS ....................................................... 116

Näidikud ja reguleerimisnupud .................. 50

Näidikuploki valgustus ............................... 64

Näidikuplokil olevad mõõdikud .................. 54

Näidikuplokil olevad teated ........................ 97

Näidikute ülevaade ..................................... 50

O
Ohukolmnurk ............................................ 161

Ohutuled ..................................................... 67

Ohutus salongis .......................................... 12

Oluline teave ................................................. 6

Omaniku käsiraamatu lugemine ................... 6

dialoogikastid "Hoiatus" .......................... 6

dialoogikastid "Oluline" ........................... 6

märkuste dialoogikastid .......................... 6

positsiooniloendid ................................... 6

protseduuriloendid .................................. 6

punktiloendid ........................................... 6

teated ...................................................... 6

võimalused .............................................. 6

Ootel kõne ................................................ 145

Ooterežiim, telefon ................................... 145

P
Paagi maht ............................................... 221

Paanikafunktsioon ...................................... 36

PACOS ....................................................... 17

Pakiruumi luuk

lukustamine .................................... 35, 43

Pakiruumi matt ......................................... 139

Pardaarvuti ............................................... 118

Parkimisabi ............................................... 130
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Patarei

kaugjuhtimispult/PCC ............................39

PCC – Personal Car Communicator

funktsioonid ...........................................35

mõjuulatus .............................................37

Peatugi, keskmine iste ................................62

Peegel

soojendatud ...........................................78

tahavaate- ..............................................78

Peeglid

külje- ......................................................77

Pesur

esituled ..................................................74

tuuleklaas ...............................................74

Pesurid

aknapesuvedelik, lisamine ...................185

pesuridüüsid, Soojendusega ......................74

Phonebook (telefoniraamat)

using numbers (numbrite kasutamine) 147

PI otsing ....................................................117

Piduri- ja sidurivedelik ..............................176

Pidurid ........................................................87

blokeerumisvastane süsteem, ABS .......87

elektriline seisupidur ..............................89

emergency brake assistance .................87

näidikuplokil olevad sümbolid ...............88

pidurisüsteem ........................................87

pidurituled ..............................................66

pidurivedelik, maht ja kvaliteet ............ 221

pidurivedeliku lisamine ........................ 176

seisupidur üldiselt ................................. 89

varupiduri süsteem, EBA ...................... 87

varupiduri tuli, EBL ................................ 66

Piduritoetussüsteemiga 

kokkupõrke hoiatussüsteem* ................... 127

Pidurituled .................................................. 66

Pimeala .................................................... 132

Pimeala jälgimise süsteem, BLIS ............. 132

Pistikupesa

esiiste .................................................. 137

pakiruum ............................................. 138

tagaiste ............................................... 137

Plekid ....................................................... 211

Poleerimine .............................................. 210

Programmifunktsioonid ............................ 115

Programmitüüp ........................................ 116

PTY – Programmitüüp .............................. 116

Puhastamine

automaatpesu ..................................... 210

autopesu ............................................. 210

istmed ................................................. 211

polster ................................................. 211

veljed ................................................... 210

Pukseerimine ............................................ 169

pukseerimisaas ................................... 169

Pukseerimiskaal ....................................... 216

Puldivõti ...................................................... 37

Põrandamatid ........................................... 136

Päevasõidumõõdik ..................................... 58

Pöörlemiskontroll ...................................... 120

R
Raadio

AF ........................................................ 117

eelseadistuste salvestamine ................ 115

EON ..................................................... 117

jaamad ................................................. 115

PTY ...................................................... 116

raadiotekst ........................................... 117

REG ..................................................... 117

sageduse uuendamine ........................ 117

seadistused ......................................... 115

Raami seadistused ................................... 121

Radarisensor ............................................ 124

Rasedus ...................................................... 13

Rattad

lumeketid ............................................. 197

paigaldamine ....................................... 195

vahetamine .......................................... 194

varuratas .............................................. 198

veljed ................................................... 197

Rattad ja rehvid ........................................ 194

RDS-funktsioonid ..................................... 115

lähtestamine ........................................ 117
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REG – Regionaalsed raadioprogrammid ..117

Rehvid

hooldus ................................................196

kiirusklassid .........................................207

kulumisindikaatorid ..............................196

purunemine ..........................................198

pöörlemissuund ...................................194

rõhk ......................................................208

spetsifikatsioonid .................................207

talverehvid ...........................................197

RND – Juhuvalik .......................................114

Rool

klahvistik ..............................................145

klahvistik, kohanduv kiirusehoidik .......125

klahvistik, vasak pool ...........................122

parempoolne klahvistik ........................109

rooli reguleerimine .................................63

Rooli klahvistik

parem pool ..........................................109

Rooli reguleerimine .....................................63

Roolil olevad klahvid ...................................63

Roolilukk .....................................................81

Roolivõimendi vedelik ...............................176

Roolivõimsuse tase, kiirusega kohanduv .121

Roostekaitse .............................................211

S
Safety mode (Ohutusrežiim) .......................25

Sageduse uuendamine, automaatne ....... 117

Salongi filter ............................................. 100

Salongi mugavused .................................. 135

Salongivalgustus ........................................ 68

SCAN

CD ja helifailid ..................................... 114

raadiojaamad ...................................... 115

Seisukütteseade ....................................... 106

aja seadistamine ................................. 107

parkimine tõusul .................................. 106

Seisupidur .................................................. 89

elektriline ............................................... 89

madal akupinge ..................................... 89

Seljatugi

esiiste, allalaskmine .............................. 60

tagaiste, allalaskmine .......................... 159

Sigaretisüütaja

tagaiste ............................................... 137

Sigaretisüütaja pesa

esiiste .................................................. 136

Signaal ....................................................... 63

Signaali sisend, väline .............................. 109

SIM-kaart ................................................. 149

SIPS-padjad ............................................... 18

Sisseehitatud telefon ................................ 145

Sissetulevad kõned ..........................141, 145

Soojendus ................................................ 103

istmed ................................................. 103

tagaaken ................................................ 78

Soojendusega pesuridüüsid ....................... 74

Soot filter full (Tahmafilter on täis) .............. 82

Soovitused sõidu ajaks ............................ 152

Spetsifikatsioonid ..................................... 215

SRS-süsteem

üldist ...................................................... 16

SRS-turvapadi (SRS AIRBAG) .................... 15

Stabiilsus- ja veokontrollisüsteem ............ 120

Stabiilsussüsteem .................................... 120

Sundlukustus .............................................. 44

väljalülitamine ........................................ 44

Surround .......................................... 109, 112

Suunatuled ................................................. 67

Suusaluuk ................................................. 159

Sõiduomaduste kohandamine ................. 121

Sõitmine

ebasoodsates sõidutingimustes .......... 218

Sügav vesi ................................................ 152

Sümbolid .................................................. 120

hoiatussümbolid .................................... 54

indikaatorsümbolid ................................ 54

infosümbolid .......................................... 54

süsihappegaasiheitmed ............................ 221

Süüte asendid ............................................ 59

Süütelukk .................................................... 59
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T
Tagasikäigulukustus ...................................84

Tagumised hõõglambid

asukoht ................................................181

Tahavaatepeegel ........................................78

Taimer .......................................................104

Talverehvid ...............................................197

Teeninduslukustus ......................................38

Teenindusprogramm ................................172

Telefon ......................................................145

helistamine ...........................................141

kõne vastuvõtmine ..................... 142, 145

käed-vabad ..........................................140

ooterežiim ............................................145

registreeri telefon .................................141

sissetulevad kõned ..............................141

telefoniraamat, otsetee ........................143

telefoniraamatust helistamine ..............147

ühendamine .........................................143

Telefonid

sisseehitatud, ülevaade .......................145

Temperatuur

tegelik temperatuur ................................99

Temperatuuri reguleerimine ......................103

Tiisel ..........................................................163

TP – liiklusinfo ...........................................116

Tuled

eesmised udutuled .............................. 180

esituled ................................................ 177

gabariidituled ...................................... 179

kaugtuli ................................................ 178

lisakaugtuli .......................................... 179

lähituli .................................................. 178

lävevalgustus ...................................... 182

meigipeegel ......................................... 182

numbrimärgi valgustus ........................ 181

pakiruumi valgustus ............................ 182

seisutuled ............................................ 179

spetsifikatsioon ................................... 183

suunatuled .......................................... 179

tagatuled ............................................. 180

ääretuled ............................................. 180

üldiselt ................................................. 177

Tulede survepesu ....................................... 74

Tulede valgusvihk, reguleerimine .........69, 70

Tulede valgusvihu reguleerimine ................ 69

Aktiivsed Bi-Xenon-esituled ............69, 70

Bi-Xenon-esituled ...........................69, 70

halogeentuled ....................................... 70

Turvakardin ................................................ 20

Turvalise kojujõudmise valgustus .............. 69

Turvalisus ................................................... 12

Turvapadi ................................................... 15

Turvapadjad

aktiveerimine/väljalülitamine, PACOS ... 17

Turvapadjasüsteem (AIRBAG-süsteem) ..... 14

Turvavöö eelpinguti .................................... 14

Turvavöö kinnituse kontroll ........................ 13

Turvavööd ................................................... 12

turvavöö eelpinguti ................................ 14

Tuuleklaasipesu .......................................... 74

Tuuleklaasipuhastid .................................... 73

Täieliku õhutuse funktsioon ................. 35, 99

Täismass .................................................. 215

Tühimass .................................................. 215

Tüübikinnitus, kaugjuhtimissüsteem ........ 222

Tüübitähis ................................................. 214

Tüübitähised ............................................. 214

U
Udu

akende hooldamine ............................... 99

eemaldamine defrosteri funktsiooniga 104

esitulede kondensaat .......................... 210

taimerifunktsioon ................................. 104

ventilatsiooniavadega eemaldamine ... 105

Udutuled

eesmised ............................................... 66

Udutuli

tagumine ................................................ 67

Uudistesaade ........................................... 116
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V
Vahatamine ...............................................210

Valgustus

Aktiivsed Bi-Xenon-tuled, ABL ..............65

armatuurlaua valgustus .........................64

automaatne ............................................68

eesmised udutuled ................................66

esitulede kõrguse reguleerimine ............64

gabariidi-/seisutuled ..............................66

hõõglampide vahetamine, vt. ka 

Hõõglambid .........................................177

kaug-/lähituled .......................................65

kontroll ...................................................68

lähenemisvalgustus ...............................69

salongis .................................................68

tulede valgusvihu reguleerimine ............70

turvalise kojujõudmise valgustus ...........69

udutuli, tagumine ...................................67

Valgustuse lülitid .........................................64

Varuratas ...................................................198

Vedelikud

mahud ..................................................220

Vees sõitmine ...........................................152

Veljed

puhastamine ........................................210

Ventilaator .................................................102

Ventilatsioon .............................................101

Ventilatsiooniavad .....................................101

Veokontroll ............................................... 120

Vett ja mustust hülgav kate ........................ 75

Vibratsioonisummutit ............................... 164

Vihmasensor .............................................. 73

Võti ............................................................. 34

kaugjuhtimispult .................................... 34

PCC ....................................................... 34

võtmeta lukustus- ja süütesüsteem ...... 40

Võtmelukustus Keylock .............................. 85

Võtmeta käivitamine (Keyless drive) ........... 81

Väline audioallikas

helitugevus .......................................... 112

Väline heliallikas

AUX-väljund ........................................ 109

Väljahelistamine ....................................... 145

Väljatõmbamine ....................................... 169

Värv

kahjustused ja parandamine ............... 212

kivitäkked ja kriimud ........................... 212

Värv, värvikood ........................................ 212

Värvikood, värv ........................................ 212

W
WHIPS ........................................................ 21

lülisamba kaitsesüsteem ....................... 21

Õ
Õhu taasringlus ........................................ 104

Õhujaotus .........................................101, 105

Õhukvaliteedi süsteem ............................. 104

Õli

ebasoodsad sõidutingimused ............. 218

filter ...................................................... 174

käigukastiõli ......................................... 220

mahud ................................................. 219

mootoriõli ............................................ 218

roolivõimendivedelik ............................ 220

õlisort ................................................... 218

Õlitase ...................................................... 174

Ö
Ökonoomne sõiduviis ............................... 152

Ü
Üldine avamine .................................... 35, 99

Ülekanne ..................................................... 84

Ülekuumenemine ...................................... 162



Volvo Car Corporation TP 8869 (Estonian), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




