
ВІТАЄМО ВАС У ВАШОМУ НОВОМУ VOLVO!
Знайомство з вашим новим автомобілем - це захоплююча 

пригода.

Перегляньте цей Quick Guide, щоб швидко і просто дізнатися 
про найнеобхідніші функції.

Усі тексти попереджень та інша важлива й детальна 
інформація наведена тільки в Посібнику користувача - ця 

папка містить тільки невелику кількість обраних тем.

Окрім цього, посібник з експлуатації автомобіля містить 
останню інформацію з усіма оновленнями.

Опціональне устаткування позначено зірочкою (*).

На веб-сайті www.volvocars.com ви зможете знайти 
детальнішу інформацію стосовно вашого авто.

v40 Cross  
country

Quick GUIDE WEB EDITION



 Коротко натисніть на 
кнопку, щоб завести 
двигун. 

Запустіть двигун

 Уставте ключ ДК у вимикач запалюван-
ня та натисніть  
ключ у кінцеве положення.

 Натисніть педаль зчеплення чи гальма.

Холодний Запуск

   примітка

Після холодного запуску двигун працює на 
високих холостих обертах незалежно від 
навколишньої температури. Період роботи 
двигуна на холостих обертах є частиною 
системи зниження шкідливих викидів Volvo.
Холодний запуск певних дизельних дви-
гунів може відбуватися не одразу через 
попередній розігрів.

ЗамикаєА дверцята та двері багажника 
і переводить сигналізацію в режим 
охорони*.
Відмикає дверцятаВ і двері багажника 
та вимикає сигналізацію.

Відмикає двері багажника , але вони не 
відкриваються.С.
Освітлення простору навколо авто. 
Вмикає лампи у зовнішніх дзеркалах*, 
покажчики поворотів та паркувальні 
ліхтарі, підсвічування державного 
номера, та підлоги, освітлення салону.
Функція "паніки". Натисніть і утри-
муйте її, приблизно, 5 секунд, щоб 
увімкнути сигнал тривоги в екстреній 
ситуації. (Вимикайте подвійним натис-
канням тієї ж кнопки.).
Інформацію про автомобіль можна 
отримати в радіусі 100 метрів.
– Натисніть кнопку і зачекайте 7 
секунд.
При натисканні кнопки поза межами 
дії відображається останній статус, 
збережений у пам'яті.

А Особисті налаштування сидіння та дзеркал 
зберігаються під час замикання.

В Автоматичне замикання відбувається, якщо 
дверцята/двері багажника не відчиняються про-
тягом 2 хвилин після відмикання.

С Двері багажника з електропідйомником зніма-
ється з режиму охорони, відмикається і відкри-
вається на декілька сантиметрів.

ключ дк З рсс* - особистий ключ-комунікатор.

рсс*
1  Зелене світло: автомобіль замкнутий.
2  Жовте світло:  - авто відімкнуто.
3  Червоне світло:  спрацювала сигналіза-

ція.
4  Індикатор блимає червоним світлом: 

сигналізація спрацювала менше 5 хви-
лин тому. 



 Коротко натисніть 
кнопку - двигун 
вимикається.

 Витягніть ключ ДК із 
замка запалювання.

BLIS* - (система повідомлення про 
наявність автомобіля в мертвій Зоні 
видимості)

Система BLIS була створена для керу-
вання авто у щільному трафіку. Система 
попереджає водія про наявність авто-
мобілів у мертвій зоні видимості, а також 
про авто, що швидко наближаються у лівій 
та правій смузі руху. Коли система BLIS 
розпізнає автомобіль, індикатор BLIS на 
панелі дверцят засвічується постійним 
світлом. Якщо автомобіль вмикає покажчик 
поворотів, надається повідомлення і світло 
індикатора зміниться з постійного світла на 
блимання.
Детальніше див. у посібнику з експлуатації, 
розділи "BLIS* та ста".

Ключ може весь час перебувати, наприклад, 
у кишені.
Замкнути та активувати 
сигналіЗаЦію
 – Доторкніться до задньої частини однієї із 

зовнішніх ручок дверцят (див. малюнок) 
або злегка доторкніться до меншої прогу-
мованої кнопки, розташованої на кришці 
дверей багажника.

відімкнути та вимкнути 
сигналіЗаЦію 
 – Візьміться за ручку дверцят та відкрийте 

дверцята у звичний спосіб (якщо рука 
вдягнута у рукавичку, можливо, це не 
вдасться зробити) або ж злегка натисніть 
на більшу з двох прогумованих кнопок, 
розташованих на кришці задніх дверей.

Запустіть двигун
 – Натисніть на педаль гальма/зчеплення та 

коротко натисніть на кнопку START/STOP 
ENGINE.

вимкніть двигун
 – Коротко натисніть на кнопку START/STOP 

ENGINE.
Детальніше див. у посібнику з експлуатації, 
розділ "Замки та сигналізація".

вимкніть двигун і витягніть  
ключ дк

положення ключа

беЗключева* система

Щоб перевести ключ у зазначені нижче положення без запуску двигуна, не натискайте на 
педаль гальма/зчеплення.
0 Відмикає автомобіль.
і Коли ключ ДК повністю вставлений у вимикач запалення: коротко натисніть START/STOP 
ENGINE.
II Коли ключ ДК повністю вставлений у вимикач запалення: натисніть START/STOP ENGINE 
і утримуйте 2 секунди.  
У положенні ключа іі споживається багато електроенергії акумулятора, тому цього поло-
ження слід уникати!

Див. також таблицю в розділі положення ключа у звичайному посібнику з експлуатації 
автомобіля, щоб отримати інформацію про функції/системи, якими можна користуватися при 
вимкненому двигуні у різних положеннях ключа.
Щоб повернути ключ в положення 0 з положення іі та і: коротко натисніть START/STOP 
ENGINE.



склоочисники лобового скла та датчик дощу*

1  Увімк./вимк. датчика дощу, коли важіль 
знаходиться в положенні 0.

2  Регулює чутливість датчика, або за-
тримку витирання.

3  Склоочисник, заднє скло - переривчас-
тий/звичайний.

A Поодиноке витирання

0 Вимк.

B Переривчастий режим роботи склоо-
чисника, див. також (2)

C Нормальна швидкість витирання

D Висока швидкість витирання

E Омивач, лобове скло та передні 
фари

F Омивач, заднє скло

 
Відображається на дисплеї, коли 
датчик дощу активний

ключ дк та електропривід сидіння 
водія*
Усі ключі ДК можуть використовуватися різ-
ними водіями для збереження налаштувань 
сидіння водія. 
Функцію необхідно активувати в меню MY 
CAR: налаштування -> налаштування 
автомобіля -> пам'ять ключа дк.
Виконайте наступні дії:
•	 Відрегулюйте сидіння за власним уподо-

банням.
•	 Замкніть автомобіль кнопкою замикання 

на ключі ДК, який ви зазвичай викорис-
товуєте. Це зберігає положення сидіння 
у пам'яті ключа ДК А.

•	 Відімкніть автомобіль (натискаючи на 
кнопку відмикання на тому самому 
ключі ДК) і відкрийте дверцята водія. 
Сидіння водія автоматично повернеть-
ся у положення, яке було збережено у 
пам'яті ключа ДК (якщо сидіння пере-
сувалося після того, як ви замкнули 
автомобіль).

А. Це налаштування не впливає на налаштування, які 
були збережені (див. положення 4) у пам'яті сидіння* з 
електроприводом*. Детальніше див. у посібнику з екс-
плуатації.

регулювання переднього сидіння

1  Підтримка попереку
2  Нахил кута спинки.
3  Кнопки пам'яті, сидіння з електроприво-

дом*.
4  Налаштування збереження, сидіння з 

електроприводом*.
5  Підніміть/опустіть передній край подуш-

ки сидіння.
6  Вперед/назад.
7  Підняти/опустити сидіння.
8  Опускання спинки сидіння пасажира. 



відділення для Зберігання, роЗетки 12 в та вХоди USB*/AUX

12 В розетки в салоні автомобіля працю-
ють, коли ключ запалювання знаходиться в 
положенні ічиіі. 12 В розетка* у вантажному 
відсіку працює завжди.

важливо

Використання розетки 12 В у вантажному 
відсіку при вимкненому двигуні може роз-
рядити акумулятор.

старт/стоп*

Завдяки функції Start/Stop*, двигун може 
автоматично зупинятися за знову запуска-
тися у дорожніх заторах. Cвітловий індика-
тор, що засвічується у кнопці, свідчить про те, 
що функція активна.

A Спалахи дальнього світла

B Увімкнення дальнього/ближнього 
світла та затримка вимкнення освіт-
лення
Підсвічування дисплея і панелі при-
ладів, а також навколишнє світло.
Задній протитуманний ліхтар засвічу-
ється тільки з боку водія
АвтоматичнеА вимкнення ближнього 
світла фар. Дальнє світло миготить, 
але не вмикається для постійного 
освітлення
Паркувальні ліхтарі
Попереджувальний індикатор, 
ввімкнення ближнього світла, 
розпізнавання тунелів*, автоматичне 
ввімкнення дальнього світла*, 
блимання дальнього світла.
Ближнє світло. Вимикається разом із 
вимкненням двигуна. Дальнє світло 
можна ввімкнути,  можна блимати 
дальнім світлом.
Ручне вирівнювання передніх фар 
(автоматичне для ксенонових фар*)

Відмикання п'ятих дверей
А. Для певних ринків.

вимикачі фар

мкпп: Зупинка - вимкніть зчеплення, пере-
ведіть важіль КПП у нейтральне положення 
та відпустіть педаль зчеплення. Старт - 
натисніть на педаль зчеплення.
акпп: Зупинка - зупиніть авто за допо-
могою ножного гальма, утримуйте ногу на 
педалі. Старт - відпустіть педаль гальма. Цю 
функцію можна вимкнути в системі меню. 



1  Датчик рівня палива. Стрілка індикатора 
позначає бік, з якого розташована кришка 
паливного бака. 

2  Низький рівень палива. При засвіченні 
символу заправте пальне якомога швидше.

3  Температура охолоджувальної рідини/Eco-
GuideA.

4  Спідометр.
5  Інформація про систему підтримки водія*.
6  Годинник. Регулюється в системі меню 

MY CAR.
7  Тахометр/датчик PowerMeterA.
8  Індикатор зміни передачі/індикатор 

обрання передачі.
 ок відкриває меню бортового комп'ютера, 

вмикає обрану опцію і підтверджує 
повідомлення.

 Коліщатко - поверніть його, щоб побачити 
опції комп'ютера подорожі.

 скидання - скасовує чи повертає вас 
назад на один крок. Коротке натискання 
скидає відображені покази бортового 
комп'ютера Довге натискання, меню 
скидання.

А. EcoGuide та PowerMeter виводяться на екран тільки 
при обранні відповідної теми.

комп'ютер подорожі та лічильники пробігу

Для цифрової приладової панелі можна 
обирати різні теми оформлення - Elegance, Eco 
або Performance.

 Щоб змінити тему, натисніть кнопку на 
лівому підкермовому перемикачі Кнопка ок, 
потім оберіть опцію меню теми, повертаючи 
коліщатко на перемикачі. Підтвердіть вибір 
кнопкою ок.

примітка
Повідомлення _ _ _ км до пустого бака 
- це приблизна відстань, яку можна 
проїхати при наявному обсягу палива у 
баці, виміри ґрунтуються на попередніх 
умовах їзди.

Заправка палива

 При відімкненому автомобілі відкрийте 
зовнішній клапан паливнозаливної 
горловини, злегка натиснувши на задню 
частину клапана.

 Відкрийте клапан.
3.   Вставте заправний пістолет у 

паливнозаливну горловину. Вставляйте 
пістолет у горловину належним чином.

Паливнозаливна горловина пристосована 
для запобігання заправки автомобіля 
невідповідним типом палива (авто з 
бензиновим двигуном неможливо заправити 
дизпаливом і навпаки).
Після заправки зачекайте 5-8 секунд перед 
тим, як вийняти заправний пістолет з 
паливнозаливної горловини.



ева - система допомоги при 
екстреному гальмуванні

Система допомоги при екстреному 
гальмуванні (ЕВА) допомагає збільшити 
гальмівне зусилля і таким чином зменшити 
гальмівний шлях. ЕВА активується при 
раптовому застосуванні гальм. При 
активації системи ЕВА педаль гальма 
натискається трохи глибше, ніж зазвичай.
- Натисніть (утримуйте) педаль гальма 
стільки, скільки це необхідно - при 
відпущенні педалі гальма гальмування 
припиняється повністю.

догляд За авто

Миття автомобіля вручну краще для 
фарби, ніж автоматична автомийка. Фарба 
також більш уразлива, коли автомобіль 
ще новий. З цієї причини під час перших 
кількох місяців рекомендується мити 
автомобіль вручну. 
Використовуйте чисту воду і губку. 
Пам'ятайте: бруд і багнюка можуть 
пошкрябати фарбу.

система підтримки водія

системи City Safety™ та попередження 
про зіткнення з автогальмуванням та 
розпізнаванням пішоходів*
Ці функції допомагають водієві уникати 
зіткнення у ситуаціях, коли зміни дорожньої 
обстановки у поєднанні з недостатньою 
концентрацією можуть призвести до аварії.

попередження

Водій завжди несе відповідальність 
за належне керування транспортним 
засобом та за збереження безпечної 
дистанції, відповідної до швидкості.
Система City Safety™ - це інструмент 
водія, який ніколи не зможе замінити 
увагу водія до дорожніх умов чи зняти 
відповідальність за безпечне керування 
автомобілем. 
Розпізнавання пішоходів (виявлення 
пішоходів попереду автомобіля) не надає 
повідомлення та не вмикає гальма на 
швидкості понад 80 км/г. Функція також 
не працює у темряві чи в тунелях. 
Ця функція не здатна виявляти пішоходів, 
які:
•	 видимі не повністю
•	 мають менше 80 см на зріст
•	 вдягнені в одяг, що приховує контури 

тіла.

Функція працює на швидкостях до 50 км/г і 
допомагає водієві, здійснюючи моніторинг 
руху попереду автомобіля за допомогою 
лазерного датчика, встановленого у верхній 
частині лобового скла.
Система City Safety™ може допомогти 
уникнути зіткнення, якщо різниця швидкості 
між вашим автомобілем та транспортним 
засобом, що рухається попереду, менше 
15 км/г.
інші системи підтримки водія
Щоб допомогти водію, наприклад, вчасно 
загальмувати, підтримувати безпечну 
дистанцію до інших транспортних засобів та 
помічати транспортні засоби, що рухаються 
в тому ж напрямку у так званій мертвій зоні 
видимості або підтримувати відповідне 
положення на дорозі, автомобіль був 
устаткований цілою низкою систем: 
•	 Адаптивний круїз-контроль (ручн.)*
•	 Адаптивний круїз-контроль з функцією 

Queue Assistant (авто)*
•	 Повідомлення про небезпечну 

дистанцію*
•	 BLIS - (система повідомлення про 

наявність автомобіля в мертвій зоні 
видимості)*

•	 Система інформування водія*
•	 Система розпізнавання дорожніх знаків 

(RSI)*
•	 Допомога при паркуванні*
•	 Допомога утримання смуги руху* (LKA).
Детальніше про ці функції та їхні обмеження 
див. розділ підтримка водія у посібнику з 
експлуатації. 
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регулювання кермового колеса

попередження

Відрегулюйте кермове колесо перед 
початком руху - ніколи не робіть цього під 
час руху.

 Відпустіть фіксатор.
 Відрегулюйте.

3.  Замкніть кермову колонку

автоматична система кондиЦіонування (есс)*

автоматичне управління
У режимі АВТО система ЕСС керує усіма  
функціями в автоматичному режимі, завдяки 
чому керування автомобілем спрощується і 
забезпечується вища якість повітря.
1  Натисніть для індивідуального вибору 

температури. Один раз - для лівого боку, 
двічі - для правого боку, тричі - для 
обох боків. Повертайте, щоб встановити 
температуру. На дисплеї відображається 
обрана температура.

2  Натисніть для автоматичного контролю 
заданої температури та інших функцій. 
повертайте, щоб відрегулювати швидкість 
вентилятора.

роЗподіл повітря (тільки для моделей 
з електронним контролем температури 
(етс))
Для забезпечення оптимального комфорту 
для різних умов водіння відрегулюйте 
розподіл повітря наступним чином:
Зовнішня  орган керування 
температура 
< 0°C  ПІДЛОГА або ПІДЛОГА/ 
   ЛОБОВЕ СКЛО
Від 0°C до +20°C ПІДЛОГА або ПІДЛОГА/ 
   ПАНЕЛЬ
>20°C  ПАНЕЛЬ
Запотівання/ ЛОБОВЕ СКЛО або 
замерзання вікон ПІДЛОГА/ЛОБОВЕ СКЛО 
   

ручне управління
3  Підігрів лівого/правого сидіння.
4  макс. обігрів. Спрямовує весь потік 

повітря на лобове скло і бокові вікна з 
максимальною потужністю.  
Одне натискання направляє потік 
повітря на  
вікна, два натискання - вимикають його.  
електричний обігрів лобового скла*: 
Одне натискання - вмикає обігрів 
лобового скла, два натискання - вмикає 
обігрів лобового скла і спрямовує усе 
повітря на лобове скло і бокові вікна, 
три натискання - вимикають його.

5  Розподіл повітря. 
6  Електричний обігрів заднього скла і 

зовнішніх дзеркал увімк./вимк.
7  Рециркуляція.
8  ас - увімк./вимк. кондиціонера повітря. 

Охолоджує салон авто та усуває 
запотівання вікон.


