
TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!
Uue auto tundmaõppimine on põnev kogemus.

Loe kindlasti läbi Quick Guide. Juhend selgitab kiiresti ja 
arusaadavalt, kuidas toimivad mitmed põhilisemad funktsioonid.

Kõik hoiatused ning muu üldine ja detailne informatsioon on kirjas 
omaniku käsiraamatus – siin on sellest toodud ainult väike valik.

Lisaks sisaldab omaniku käsiraamat uusimat ja kõige täpsemat 
informatsiooni.

Lisavarustus on märgistatud tärniga (*).

Lisateavet oma auto kohta saad aadressilt www.volvocars.com
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 Vajuta korraks nuppu 
mootori käivitamiseks. 

Käivita mootor

 Sisestage pultvõti süütelukku ja vajutage 
võti lõpuni sisse.

 Vajutage siduri- või piduripedaalile.

KülmKävitus

   tähelepanu

Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata 
välistemperatuurist kõrgem. Kiirem tühikäi-
gukiirus on osa Volvo tõhusast emissiooni-
süsteemist.
Eelsoojenduse tõttu toimub osade diiselmoo-
torite käivitumine külmkäivitustel mõningase 
viivitusega.

Uste ja tagaluugi lukustamineA ja valve 
alla lülitamine*.
UsteB ja tagaluugi lahtilukustamine ja 
valve alt väljalülitamine.
Tagaluugi lahtilukustamine – see ei ava.C.

Lähenemisvalgustus. Lülitab sisse 
külgpeeglite valgustid*, suunatuled ja 
parktuled, numbrimärgi valgusti, salongi-
valgustid ja põrandavalgustid.
Paanikafunktsioon. Alarmi vallandami-
seks hädaolukorras vajutage nupule ja 
hoidke nuppu umbes viis sekundit all. 
(Väljalülitamine toimub kahekordse vaju-
tusega samale nupule).
Infot auto kohta saab 100 m raadiuses.
– Vajuta nuppu ja oota 7 sekundit.
Vajutades nuppu sellest piirkonnast 
väljaspool, kuvatakse viimati mälus 
salvestatud info.

A Isikukohased istme ja peegli asendi seadistused 
uste lukustumisel salvestuvad.

B Kui ust/tagaluuki ei ole pärast lahtilukustamist 
2 minutes jooksul avatud, toimub automaatne 
ülelukustamine.

C Elektriline tagaluugi avamise funktsioon on valve alt 
maha võetud, tagaluuk on lahtilukustatud olekus ja 
mõne sentimeetri võrra avatud.

pCC*-ga (auto personaalside) Kaugjuhtimispult-võti

pCC*
1  Roheline tuli: Auto on lukustatud.
2  Kollane tuli: Auto on lukustamata.
3  Punane tuli: Alarm on aktiveerunud.
4  Vahelduvalt vilkuv punane tuli: häire käivi-

tus vähem kui 5 minutit tagasi. 



 Vajutage lühidalt nupu-
le – mootor seiskub.

 Tõmba kaugjuhtimis-
pult-võti süütelülitist 
välja.

Blis* (pimeda nurga hoiatussüs-
teem)

Blis on mõeldud abiks tihedas liikluses ja 
see hoiatab pimedas nurgas olevate sõidu-
kite eest nagu ka vasak- või parempoolselt 
realt kiirelt lähenevate sõidukite eest. Sõiduki 
tuvastamisel Blis poolt süttib uksepaneelil 
asetsev märgutuli Blis katkematult põlema. 
Juhul kui juht peaks suunatule sisse lülitama 
selles suunas, kust hoiatus on antud, hakkab 
märgutuli ühtlaselt põlemise asemel vilkuma.
Täiendava teabe saamiseks tutvuge kasu-
tusjuhendis "Blis* ja Cta" tutvustavate 
lõikudega.

Võtit pole kordagi vaja taskust välja võtta.
luKustamine ja auto signalisat-
siooni valve alla lülitamine
 – Puudutage mõne ukse välise käepideme 

tagumist osa (vt joonist) või vajutage kergelt 
tagaluugi kahest kummikattega nupust 
väiksemale.

lahtiluKustamine ja signalisat-
siooni alt väljalülitamine 
 – Avage uks tavapärasel viisil ukselingist 

tõmmates (kinnas võib funktsiooni toimet 
piirata) või vajutage kergelt tagaluugi kahest 
kummikattega nupust suuremale.

Käivita mootor
 – Vajutada pidur/sidur alla ning vajutada kor-

raks nuppu START/STOP ENGINE.
mootori väljalülitamine
 – Vajutada korraks nuppu START/STOP 

ENGINE.
Täiendava teabe saamiseks tutvuge kasutusju-
hendis auto lukustamist ja valve alla lülitamist 
käsitlevat lõiku "lukustamine ja valve alla 
lülitamine".

lülita mootor välja ja eemalda  
Kaugjuhtimispult-võti

võtmeasendid

võtmeta* süsteem (KeYless* KeY sYstem)

Võtme järgmiste asendite kasutamiseks ilma mootorit käivitamata, ära lõdvenda võtme keeramise 
ajal vajutust piduri-/siduripedaalile.
0 Auto lukust avamine.
i Kui kaugjuhtimispult-võti on süütelukku sisestatud: vajuta korraks start/stop engine.
ii Kui kaugjuhtimispult-võti on süütelukku sisestatud: hoia nuppu start/stop engine umbes 
2 sekundit allavajutatuna.  
Võtme asendis ii on energiatarbimine akust üsna suur ning seda tuleks vältida.

Tutvuge ühtlasi ka tabeliga võtme asendeid käsitlevas lõigus "võtmeasendid" auto üldises kasu-
tusjuhendis, kust leiate teabe erinevate funktsioonide/süsteemide kohta, mida on seisatud mootori 
korral võimalik erinevates võtmeasendites kasutada.

Võtme keeramiseks asendisse 0 asendist ii ja i: Vajutage korraks start/stop engine.



esiKlaasipuhastid ja vihmaandur*

1  Vihmaandur sees/väljas, kui hoob on  
asendis 0.

2  Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli 
pikkust.

3  Aknapuhasti, tagaaken - intervall/tavaline.

A Ühekordne pühkimine

0 Väljas

B Intervallpuhastus, vt ka (2)

C Tavaline pühkimiskiirus

D Kiire käik

E Pesur, esiklaas ja esituled

F Pesur, tagaaken

 
Kuvatakse ekraanile, kui vihmaandur on 
rakendatud.

Kaugjuhtimispult-võti ja eleKtrili-
ne juhiiste*
Kõiki kaugjuhtimispult-võtmeid võivad kasu-
tada erinevad juhid, et salvestada juhiistme 
seadistusi. 
See funktsioon tuleb aktiveerida menüüsüstee-
mis mY Car, avades settings (seadistused) 
-> Car settings (auto seadistused) -> Car key 
memory (auto võtmemälu).
Toimige järgmiselt:
•	 Reguleerige iste soovikohaselt.
•	 Lukustage auto, vajutades lukustusnuppu 

kaugjuhtimispult-võtmel nagu tavaliselt. 
See salvestab istme asendi kaugjuhtimis-
pult-võtme mällu A.

•	 Avage auto lukust (vajutades luku vabas-
tamise nuppu samal kaugjuhtimispult-
võtmel) ja avage juhiuks. Juhiiste liigub 
automaatselt kaugjuhtimispult-võtme mällu 
salvestatud asendisse (kui istet on liiguta-
tud pärast seda, kui lukustasite auto).

A. See seadistus ei mõjuta seadistusi, mis on salvestatud (vt. 
punkt 4) elektriajamiga istmete* mälufunktsiooni* abil. Täien-
dava teabe leiate kasutusjuhendist.

esiistme reguleerimine

1  Nimmetugi
2  Seljatoe kalle.
3  Elektriajamiga istmete mälunupud*.
4  Elektriajamiga istmete seadistuste  

salvestamine*.
5  Tõsta/langeta istmepadja esiosa.
6  Edasi/tagasi.
7  Istme tõstmine/langetamine.
8  Kaassõitjaistme seljatoe langetamine. 



panipaigad, 12 v-vooluvõtupesad ja usB*/aux

Salongis olevad 12 V pistikupesad toimivad 
võtme asendi i või ii korral. Pakiruumis olev 12 V 
pistikupesa* töötab alati.

tähtis teave

Pagasiruumis oleva 12 V pistikupesa kasu-
tamisel väljalülitatud mootoriga võib aku 
tühjeneda.

Käivitumine/seisKumine*

Funktsiooniga start/stop* osutub võimali-
kuks auto automaatse seiskamise/käivitamise 
seadistamine ummikutes liiklemiseks. Põlev tuli 
nupus näitab, et funktsioon on aktiivne.

manuaalne käigukast: seiskumiseks – vaju-
tage sidurit, võtke käik välja ja vabastage siduri-
pedaal. Käivitumiseks - vajutage sidur alla.

A Kaugtulede vilgutus

B Kaug- ja lähitulede ümberlülitus ja saate-
valgustuse kestus
Näidikute ja armatuurlaua valgustus 
nagu ka miljöövalgustus.
Tagumine udulatern, lamp valgustab 
üksnes juhipoolset külge
Lähitulede automaatneA/väljalülitamine. 
Kaugtulevilgutus töötab, kuid kaugtuli ei 
jää pidevalt põlema
Parktuled
Lähituledele ümberlülitamise, tunnelitu-
vastuse*, automaatlülitusega täistulede* 
ja täistuledega vilgutamise rakenduse 
märgutuli.
Lähituled. Lülituvad mootori seiskumisel 
välja. Kaugtuled on lülitusvalmiduses, 
kaugtuledega vilgutamine toimib.
Esitulede käsitsi reguleerimine (Xenon-
tulede korral automaatne*)

Tagaluugi lahtilukustamine
A. Mõnedes turunduspiirkondades.

valgusvihu reguleerimine

automaatkäigukast: seiskumiseks – peatage 
auto jalgpidurit kasutades ning jätke jalg pedaa-
lile. Käivitumiseks – vabastage jalgpidur. Selle 
funktsiooni võib menüüsüsteemist välja lülitada. 



1  Kütusenäidik. Sümboli nool osutab kütuse-
paagi luugi suunas. 

2  Madal kütuse tase. Kui sümbol põleb, tangi 
autot kütusega niipea kui võimalik.

3  Jahutusvedeliku temperatuur / ökomõõdikA.
4  Spidomeeter.
5  Teave juhi abisüsteemi kohta*.
6  Kell. Reguleeritav menüüsüsteemist 

minu auto.
7  Tahhomeeter / võimsuse mõõdikA.
8  Käiguvahetuse indikaator / käigu valiku 

indikaator.
 oK teekonnamõõdiku menüüde avamine, 
valitud valikule lülitumine ja teate vastuvõt-
mise kinnitamine.

 Pöördnupp – pardaravuti valikute nägemi-
seks pöörata.

 reset, valiku tühistamiseks või liikumiseks 
ühe astme võrra tagasi. Lühike vajutus 
nullib kuvatava teekonnamõõdiku 
Pikk vajutus, menüü lähtestamine.

A. Ökomõõdik ja võimsuse mõõdik kuvatakse vaid sel 
juhul, kui on valitud vastav teema.

pardaarvuti ja reisi loendur

Digitaalsele näidikule on võimalik valida erine-
vaid taustu: Elegance, Eco või Performance.

 Tausta muutmine – vajutusega lülitile 
vasakpoolsel roolihooval Vajutage nupule oK ja 
valige seejärel roolihoova pöördnupu keeramise 
teel taustade menüüvalik themes. Kinnituseks 
vajutage nuppu oK.

   tähelepanu
Ekraanitekst _ _ _ km saab veel sõita (kilo-
meetreid paagi tühjenemiseni) on hinnangu-
line ja põhineb eelnevatel sõiduoludel.

tanKimine

 Lahtilukustatud auto korral avage kütuse 
täiteava luuk, selleks kergelt luugi tagumi-
sele osale vajutades.

 Tõmmake klapp välja.
3.   Suunake tankimispüstol tankimisavasse. 

Sisestage tankimispüstol kütusepaagi 
täiteavasse ettevaatlikult.

Kütusepaagi täiteava takistab sõiduki tankimist 
vale kütusega (bensiinimootoriga autole ei saa 
tankida diislikütust ja vastupidi).

Pärast tankimist oodake ligikaudu 5-8 sekundit 
enne tankimispüstoli eemaldamist kütusepaagi 
täiteavast.



eBa – emergenCY BraKe assist

Hädaolukorras pidurdamise abi võimaldab 
suurendada pidurdusjõudu ja vähendada 
pidurdusteekonda. EBA aktiveerub järsu 
piduripedaalile vajutuse korral. Kui EBA on 
aktiveeritud, vajub piduripedaal alla rohkem 
kui tavaliselt.
– Vajuta (hoia) pidurit all nii kaua kui tarvis – 
pidurdamine lõpeb, kui piduri vabastad.

auto Korrashoid

Käsitsipesu on värvile parem kui automaat-
pesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut 
autot esimestel kuudel soovitav käsitsi pesta. 
Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, 
et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.

juhi tugisüsteem

City safety™ ja Kokkupõrkehoiatus koos 
automaatse pidurdamise funktsiooniga & 
jalakäija tuvastamine*
Ned funktsioonid aitavad juhil vältida kokku-
põrget olukordades, kus eesolevas liiklusvoos 
toimuvate muudatuste ja tähelepanu hajumise 
koosmõju võib kaasa tuua avarii.

hoiatus

Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest 
oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest 
vastutab alati sõiduki juht.
City Safety™ on juhi abivahend ega suuda 
kunagi asendada juhi tähelepanelikkust 
liikluse suhtes ega vähenda juhi kohustust 
ohutult sõita. 
Jalakäija tuvastamise (jalakäijate tuvas-
tamine auto ees) süsteem kiirustel üle 
80 km/h juhile hoiatusi ei edasta ja sõidukit 
ei pidurda, ühtlasi ei toimi see süsteem 
pimedas ega tunnelites. 
See funktsioon ei avasta jalakäijat, kes:
•	 on osaliselt varjutatud
•	 on lühem kui 80 cm
•	 kannab kehakontuure varjavaid rõivaid.

See funktsioon on aktiivne kiirustel alla 50 km/h 
ja abistab juhti, jälgides eespool olevat liiklust 
laseranduriga, mis on kinnitatud tuuleklaasi 
ülaossa.
City Safety™ võib aidata kokkupõrget vältida 
juhul, kui sinu auto ja ees sõitva auto kiirused 
erinevad vähem kui 15 km/h võrra.
muud juhiabisüsteemid
Selleks et hõlbustada juhil pidurdamist pidurda-
misega hiljaksjäämisel, ohutu pikivahe hoidmist 
teiste sõidukitega ja samas suunas liikuvate 
sõidukite tuvastamist, mis jäävad näiteks auto 
pimedasse nurka, samuti õige sõidujoone 
hoidmist sõidurajal, on võimalik varustada autot 
mitmete lisasüsteemidega: 
•	 Adaptiivne püsikiirusehoidik (manuaalne)*
•	 Adaptiivne püsikiirusehoidik koos ummiku-

tes liikumise abiga (automaatne)*
•	 Pikivahe hoiatus*
•	 BLIS - varjatud piirkonna jälgimise süs-

teem*
•	 Juhi ärkveloleku kontroll*
•	 Liiklusmärgi lugemine (RSI)*
•	 Parkimisabi*
•	 Sõiduraja hoidmise abi* (LKA).
Täiendava teabe saamiseks funktsioonide ning 
nende piirangute kohta tutvuge kasutusjuhen-
dis juhtimise abisüsteeme tutvustava lõiguga 
"juhi tugisüsteem". 
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rooli asendi reguleerimine

hoiatus

Reguleeri rooli enne sõitma asumist , mitte 
kunagi sõidu ajal.

 Vabasta fiksaator.
 Reguleeri.

3. Rooli lukustamine

eleKtrooniline Kliimaseade – eCC*

automaatne reguleerimine

AUTO automaatrežiimil juhib ECC-süsteem 
kõiki funktsioone automaatselt, õhukvaliteedi 
reguleerimine toimub automaatselt ega nõua 
juhi tähelepanu.
1  Vajutage individuaalse temperatuuri jaoks. 

Üks kord vasaku poole jaoks, kaks korda 
parema poole jaoks, kolm korda mõlema 
poole jaoks. Pöörake temperatuuri seadmi-
seks. Näidikul kuvatakse valitud tempera-
tuuri.

2  Vajutage valitud temperatuuri automaat-
seks reguleerimiseks ja muude funktsioo-
nide jaoks. Pöörake ventilaatori kiiruse 
reguleerimiseks.

õhujaotus (ainult temperatuuri elektroo-
nilise reguleerimisega (etC) mudelid)

Reguleerige õhujaotust järgmiselt parima 
mugavuse saavutamiseks erinevates sõidutin-
gimustes:
välistemperatuuri nupp
< 0°C  PÕRAND või PÕRAND /ESI 
   KLAAS
0 °C kuni +20 °C PÕRAND või PÕRAND/ 
   PANEEL
>20 °C  PANEEL
Akende   ESIKLAAS või PÕRAND/ 
kuivatamine/ ESIKLAAS 
lahtipuhumine

Käsitsi reguleerimine
3  Vasaku/parema istme soojendus.
4  lahtisulatamise funktsiooni täisvõim-

sus. Õhu suunamine täisvõimsusel üksnes 
esiklaasile ja küljeklaasidele.  
Üks vajutus käivitab õhupuhumise  
akendele, kaks vajutust lülitab funktsiooni 
välja.  
elektrisoojendusega esiklaas*: Üks vaju-
tus käivitab esiklaasi sulatuse, kaks vaju-
tust käivitab esiklaasi sulatuse ja õhupuhu-
mise üksnes esiklaasile ja küljeklaasidele, 
kolm vajutust lülitab funktsiooni välja.

5  Õhujaotus 
6  Elektrisoojendusega tagaklaas ja külje-

peeglid sees/väljas.
7  Õhuringlus.
8  aC – Õhukonditsioneer on/off. Reisijate-

ruumi jahutamiseks ja klaaside kuivatami-
seks.


