INSTRUKCJA OBS¸UGI
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jak korzystaç z niniejszej instrukcji
spis treÊci
uk∏ad sterowania samochodu
Wskaêniki, elementy sterowania i wy∏àczniki

1

wn´trze i jego wyposa˝enie
Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, drzwi
i miejsce na baga˝

2

Na poczàtku ka˝dego rozdzia∏u zamieszczone jest wprowadzenie i szczegó∏owy spis treÊci tego rozdzia∏u.

uruchomienie i jazda
Post´powanie, zalecenia i przestrogi

3

Dla ∏atwiejszego odnalezienia poszukiwanej informacji przy kartkowaniu instrukcji,
u góry ka˝dej strony podane sà has∏a
okreÊlajàce treÊç danej strony.

sytuacje awaryjne...
Gdy trzeba wymieniç ko∏o, ˝arówk´...

4

piel´gnacja samochodu
Utrzymywanie auta w nieskazitelnym stanie

5

konserwacja
Obs∏uga, przeglàdy okresowe i Êrodki
ostro˝noÊci

6

dane techniczne
Zestawienie danych technicznych samochodu

7

Jak korzystaç z niniejszej instrukcji

wprowadzenie

Instrukcja obejmuje siedem rozdzia∏ów.
Rozdzia∏y oznaczone sà numerami.
Rozdzia∏y mogà byç odszukane w ksià˝ce
poprzez kolorowe oznakowanie.

Klucze samochodu
Wst´p
Tablica rozdzielcza

0.2
0.3
1.0

Spis alfabetyczny

7.7-7.10

Alfabetyczny spis treÊci na stronach 7.7 do
7.10 wskazuje dok∏adnie stron´ na której
mo˝na odnaleêç szczegó∏owà informacj´.

strona

Niniejsza instrukcja zosta∏a odtworzona na
wewn´trzne potrzeby cz∏onków:
Internetowego Klubu Volvo
przez D.Wietech´ i R.Szymaƒskiego.
Kopiowanie, przerabianie lub umieszczanie
tego pdf na stronach www jest wyraênie niezgodne z zamierzeniami odtwórców niniejszej
instrukcji a tak˝e w∏aÊciela wszelkich praw do
niej Volvo Auto Polska.
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0.1

klucze do samochodu, ostrze˝enia
Wa˝ne
Tam gdzie jest to konieczne, zwracamy Twojà uwag´
na wa˝ne punkty poprzez zamieszczanie nast´pujàcych ostrze˝eƒ.
Ostrze˝enie
Uwaga
WyjaÊnienie

Ostrze˝enie!
Ostrze˝enia, którym towarzyszy znak
ostrzegawczy dotyczà czynnoÊci które
mogà powodowaç urazy cia∏a.

Uwaga!
Uwagi odnoszà si´ do sytuacji gro˝àcych
uszkodzeniem samochodu lub jego
przedwczesnym zu˝yciem.

Klucze do samochodu
WyjaÊnienie:
WyjaÊnienia zawierajà dodatkowe porady
lub rozszerzajàce informacje.

0.2

Samochód dostarczany jest z dwoma kluczykami, które otwierajà wszystkie zamki
w pojeêdzie. Niektóre wersje otrzymujà
rownie˝ trzeci „klucz serwisowy”. Klucz ten
uruchamia zamki drzwi i stacyjk´ ale nie
umo˝liwia dost´pu do schowka w tablicy
rozdzielczej i do baga˝nika.

Dla wi´kszego bezpieczeƒstwa numer
kluczyka znajduje si´ na plastykowym
pasku, którym zwiàzane sà kluczyki
w momencie odbioru samochodu. Nale˝y
odczepiç ten pasek i schowaç w bezpiecznym miejscu, gdy˝ stanowi on zapis
numeru kluczyka.
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uk∏ad sterowania samochodu
Odmiany modeli
uk∏ad sterowania samochodu
Wskaêniki, elementy sterowania i wy∏àczniki

Pragniemy zwróciç uwag´ na fakt, ˝e te
same modele mogà ró˝niç si´ wykoƒczeniem, silnikami i wyposa˝eniem zale˝nie od tego do jakiego kraju sà
sprzedawane. Tak wi´c, charakterystyka
Twojego auta mo˝e ró˝niç si´ od tej jaka
podana jest w instrukcji.

1

W razie wàtpliwoÊci prosimy kontaktowaç
si´ z polskim dealerem Volvo.
spis treÊci rozdzia∏u

Charakterystyki i dane konstrukcyjne,
jak równie˝ ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie majà mocy obowiàzujàcej. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedzenia.
W rozdziale tym opisujemy szczegó∏owo
wskaêniki i elementy sterowania, które
najbardziej interesujà kierowc´.

Rozmieszczenie elementów
tablicy rozdzielczej
Wskaêniki i lampki kontrolne
Zestaw wskaêników
i zespó∏ informacyjny
Zegar, konsola Êrodkowa
Dêwigienki prze∏àczników
na kolumnie kierownicy
W∏àcznik zap∏onu
W∏àczniki oÊwietlenia
Elementy sterowania
nagrzewnicy
Elementy sterowania
klimatyzacji wn´trza
Lusterka

strona
1.0, 1.1
1.2 do 1.5
1.6 do 1.9
1.9
1.10, 1.11
1.12
1.14, 1.15
1.16, 1.17
1.18, 1.19
1.20
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0.3

tablica rozdzielcza, wskaêniki i elementy sterowania

1

1.0
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tablica rozdzielcza, wskaêniki i elementy sterowania
Opis na stronie
1 Regulator ustawienia lusterka
1.20
2 Nawiewy odmra˝ania
szyb bocznych
1.16, 1.18
3 W∏àczniki Êwiate∏ przeciwmg∏owych
i ogrzewania tylnej szyby
1.14
4 W∏àcznik Êwiate∏
1.14
5 Kierunkowskazy, Êwiat∏a
mijania i sygna∏ Êwietlny
1.10
6 Sygna∏ dêwi´kowy
7 Standardowy zestaw
wskaêników
1.2-1.3
z zespo∏em informacyjnym
1.4-1.8
8 W∏àcznik wycieraczek
i spryskiwaczy
1.11
9 Miejsce na radio
1.13
10 Elementy sterowania
nagrzewnicy
1.17, 1.19
11 Kontrolka pasów
bezpieczeƒstwa
2.6
12 W∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych
1.10
13 Regulowane nawiewy
powietrza
1.16-1.19
14 Zamek schowka
w tablicy rozdzielczej
0.2
15 Zwalnianie zamka
os∏ony silnika
2.17
16 Skrzynka z bezpiecznikami
4.10
17 Blokada regulacji
po∏o˝enia kierownicy
2.5
18 Regulacja jasnoÊci
oÊwietlenia wskaêników
1.15

19 W∏àcznik zap∏onu i rozrusznika
1.12
20 Dioda Êwiecàca alarmu
2.12
21 W∏àcznik czujników
ultradêwi´kowych
2.12
22 W∏àcznik centralnego
blokowania
2.12
23 W∏àczniki podgrzewania
siedzeƒ
1.15
24 Popielniczka i zapalniczka
2.3
25 Schowek na kasety i miejsce
na korektor akustyczny radia,
manometr ciÊnienia
do∏adowania lub pojemnik
na odpadki
1.13/2.3
26 Zestaw sterujàcy,
zespo∏u informacyjnego
1.9
27 Zegar
1.9
A P∏at drzwiowy (strona kierowcy)
28 Prze∏àczniki regulacji elektrycznie
sterowanych lusterek bocznych 1.20
29 W∏àczniki podnoszenia
szyb przednich drzwi
2.18
30 Wy∏àcznik sterowania podnoszeniem
szyb okien pasa˝erów
z w∏àczników tylnych
2.18
31 W∏àczniki podnoszenia
szyb tylnych drzwi
2.18

1

Uwaga:
PrzedstawiliÊmy tutaj ogólny widok tablicy rozdzielczej i boków drzwi z miejsca
kierowcy, który obejmuje wszystkie wskaêniki i elementy sterowania jakie mogà
wyst´powaç w ró˝nych wersjach samochodu.

B. P∏at drzwiowy (strona pasa˝era)
32 W∏àcznik podnoszenia
szyby pasa˝era

2.18
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1.1

standardowa tablica rozdzielcza
Sprawdzenie przed uruchomieniem silnika
Kiedy obrócimy kluczyk w stacyjce do pozycji
w∏àczenia zap∏onu - zaÊwiecà si´ nast´pujàce
lampki kontrolne: 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18
i 19. Oznacza to, ˝e ˝arówki sà sprawne.
Z chwilà uruchomienia silnika (hamulec r´czny
zwolniony) lampki gasnà - z wyjàtkiem kontrolki uszkodzenia ˝arówki, która gaÊnie po
pierwszym naciÊni´ciu peda∏u hamulca - pod
warunkiem, ˝e Êwiat∏a hamulcowe sà sprawne.

1

Wskaênik poziomu paliwa
F pe∏ny
E opró˝niony
Po w∏àczeniu zap∏onu, wskazówka b´dzie powoli przesuwaç si´ do góry i zatrzyma si´ zgodnie ze stanem nape∏nienia zbiornika paliwa.
Nastàpi to po kilku sekundach.
Kiedy wskazówka wejdzie na pole rezerwy,
zaÊwieci si´ ˝ó∏ta lampka kontrolna. Rezerwa
paliwa to oko∏o 5 litrów.

Zegar

SzybkoÊciomierz

Aby przestawiç wskazówki do przodu
• Dla przestawienia o minut´ - na chwil´
wcisnàç przycisk

A Ogólny licznik kilometrów
Rejestruje ogólny przebieg samochodu

• Dla szybkiego przesuni´cia wskazówek przytrzymaç d∏u˝ej przycisk - ok. trzy sekundy na ka˝dà godzin´.

1.2

B Licznik dzienny
Ostatnia cyfra oznacza dziesiàte cz´Êci
kilometra
C Przycisk zerowania licznika dziennego
Dla wyzerowania licznika nale˝y wcisnàç przycisk

Wskaênik temperatury uk∏adu
ch∏odzenia silnika
H wysoka
L niska
W czasie normalnej jazdy, wskazówka powinna
pozostawaç mniej wi´cej w Êrodku skali. Je˝eli
wskazówka wejdzie na pole „H” a czerwona
kontrolka zacznie b∏yskaç, oznacza to koniecznoÊç sprawdzenia poziomu p∏ynu ch∏odzàcego
i paska nap´du wentylatora. Prosz´ przeczytaç
rozdzia∏ 4 „Sytuacje awaryjne”…
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lampki kontrolne
Lampki kontrolne

Strona

1 Dodatkowy uk∏ad bezpieczeƒstwa
SRS (poduszka gazowa)
(wyp.dodatkowe)
2.8, 2.9
2 Nie u˝ywane
3 Drzwi otwarte!
1.3, 1.5
4 Uszkodzona ˝arówka
1.14
5 Niski poziom p∏ynu
w zbiorniczku spryskiwaczy
6.20
6 Nie u˝ywane
7 Rezerwa paliwa
1.2
8 Temperatura
silnika
1.3/1.5/4.7/6.19
10 OÊwietlenie pojazdu
1.14
11 Lampy przeciwmg∏owe przednie
1.14
12 Lampy przeciwmg∏owe tylne
1.14
13 Ogrzewanie tylnej szyby
1.14
14 Âwiat∏a drogowe d∏ugie
1.14/1.10
15 ABS
3.11
16 Ograniczanie emisji sk∏adników
toksycznych (nie w wersji turbo)
1.5
Diesel – wskaênik Êwiec ˝arowych
3.4
17 Kontrolka zaciàgni´cia hamulca
r´cznego/ poziomu p∏ynu
hamulcowego
1.3/1.5/4.7/6.18
18 ¸adowanie
akumulatora
1.13/1.5/6.17
19 CiÊnienie oleju
1.3/1.5/6.14
Ograniczanie emisji sk∏adników toksycznych
Je˝eli przy pracujàcym silniku zaÊwieci si´ ta
kontrolka, oznacza to, ˝e poziom emisji sk∏adników toksycznych wykracza poza dozwolonà granic´ i stanowià one zagro˝enie dla dopalacza katalitycznego i otoczenia. Nale˝y jak
najszybciej oddaç pojazd do sprawdzenia
w stacji obs∏ugi Volvo.

1

Podane ni˝ej kontrolki, nie powinny sie Êwieciç w czasie jazdy!
Kontrolka poziomu p∏ynu hamulcowego
(Przy zwolnionym hamulcu postojowym) Poziom p∏ynu hamulcowego w zbiorniczku jest
poni˝ej minimum. Zatrzymaj samochód - przeczytaj uwagi zawarte w rozdziale 4: „Sytuacje
awaryjne...”.

Kontrolka ciÊnienia oleju
CiÊnienie oleju w silniku jest za niskie.
Bezzw∏ocznie wy∏àcz silnik i sprawdê poziom
oleju w silniku. Patrz rozdzia∏ 6: „Konserwacja”.

Kontrolka braku ∏adowania akumulatora
Kontrolka ta nie powinna si´ nigdy zaÊwieciç
przy pracujàcym silniku. Je˝eli jednak zaÊwieci
si´, nale˝y zleciç sprawdzenie paska nap´du
alternatora i obwodu ∏adowania.

Temperatura silnika
Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik wzros∏a
nadmiernie. Nale˝y zatrzymaç samochód
i sprawdziç poziom p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzàcym. Przeczytaj uwagi podane w rozdziale 4:
„Sytuacje awaryjne...".
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1.3

zestaw wskaêników, samochody wyposa˝one w central´ informacyjnà
Sprawdzenie przed uruchomieniem silnika
Je˝eli kluczyk w stacyjce przekr´cimy do
po∏o˝enia w∏àczonego zap∏onu, powinny
zaÊwieciç si´ lampki kontrolne 4, 5, 7, 8,
10, 16, 17, 18 i 19. W ten sposób sprawdzamy czy ˝arówki sà sprawne. Natychmiast po uruchomieniu silnika powinny
one zgasnàç – z wyjàtkiem kontrolki
uszkodzenia ˝arówki. Ona z kolei, powinna zgasnàç po pierwszym wciÊni´ciu
peda∏u hamulca, pod warunkiem ˝e
wszystkie ˝arówki sà sprawne.

1

Obrotomierz

SzybkoÊciomierz

Obrotomierz podaje pr´dkoÊç obrotowà
silnika w tysiàcach obrotów na minut´.

A Licznik kilometrów
Rejestruje ca∏kowity przebieg samochodu w kilometrach

Pr´dkoÊci obrotowe w sektorze oznaczonym kolorem czerwonym – powy˝ej „6” (6
000 obr/min), mo˝na stosowaç tylko
chwilowo np. przy przyspieszaniu przed
zmianà biegu na wy˝szy.

1.4

B Licznik dzienny
Ostatnia cyfra oznacza setki metrów
C Zerowanie licznika dziennego
Przez wciÊni´cie przycisku licznik zostaje wyzerowany.

Centrala informacyjna (INFO CENTRE)
D Wskaênik poziomu paliwa
WyÊwietlane komunikaty podano da-lej
(1.7); Kontrola poczàtkowa (1.9)
E Ekran centrali informacyjnej
Komunikaty podano na stronach 1.6 do
1.8
F Sterowanie zespo∏u informacyjnego
(strona 1.9)
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lampki kontrolne
Lampki kontrolne

Strona

1 Dodatkowy uk∏ad bezpieczeƒstwa
SRS (poduszka gazowa)
(wyp.dodatkowe)
2.8, 2.9
2 Nie u˝ywane
3 Drzwi otwarte!
4 Uszkodzona ˝arówka
1.14
5 Niski poziom p∏ynu
w zbiorniczku spryskiwaczy
6.20
6 Nie u˝ywane
7 Rezerwa paliwa
1.2
8 Temperatura
silnika
1.3/1.5/4.7/6.19
10 OÊwietlenie pojazdu
1.14
11 Lampy przeciwmg∏owe przednie
1.14
12 Lampy przeciwmg∏owe tylne
1.14
13 Ogrzewanie tylnej szyby
1.14
14 Âwiat∏a drogowe d∏ugie
1.14/1.10
15 ABS
3.11
16 Ograniczanie emisji sk∏adników
toksycznych (nie w wersji turbo)
1.5
17 Kontrolka zaciàgni´cia hamulca
r´cznego/ poziomu p∏ynu
hamulcowego
1.3/1.5/4.7/6.18
18 ¸adowanie
akumulatora
1.13/1.5/6.17
19 CiÊnienie oleju
1.3/1.5/6.14
Ograniczanie emisji sk∏adników toksycznych
Je˝eli przy pracujàcym silniku zaÊwieci si´ ta
kontrolka, oznacza to, ˝e poziom emisji toksycznych wykracza poza dozwolonà granic´
i stanowià one zagro˝enie dla dopalacza katalitycznego i otoczenia. Nale˝y jak najszybciej
oddaç pojazd do sprawdzenia w stacji obs∏ugi
Volvo.

1

Podane ni˝ej kontrolki, nie powinny sie Êwieciç w czasie jazdy!
Kontrolka poziomu p∏ynu hamulcowego
(Przy zwolnionym hamulcu postojowym) Poziom p∏ynu hamulcowego w zbiorniczku jest
poni˝ej minimum. Zatrzymaj samochód - przeczytaj uwagi zawarte w rozdziale 4: „Sytuacje
awaryjne...”.

Kontrolka ciÊnienia oleju
CiÊnienie oleju w silniku jest za niskie. Bezzw∏ocznie wy∏àcz silnik i sprawdê poziom oleju
w silniku. Patrz rozdzia∏ 6: „Konserwacja”.

Kontrolka braku ∏adowania akumulatora
Kontrolka ta nie powinna si´ nigdy zaÊwieciç
przy pracujàcym silniku. Je˝eli jednak zaÊwieci
si´, nale˝y zleciç sprawdzenie paska nap´du
alternatora i obwodu ∏adowania.

Temperatura silnika
Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego silnik wzros∏a
nadmiernie. Nale˝y zatrzymaç samochód
i sprawdziç poziom p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzàcym. Przeczytaj uwagi podane w rozdziale 4:
„Sytuacje awaryjne...".
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1.5

centrala informacyjna
Automatycznie…
… Przy rozruchu silnika, zespó∏ poda poziom oleju w silniku i temperatur´ otoczenia (je˝eli jest poni˝ej 3°C)

1

… W czasie jazdy otrzymamy ostrze˝enie
poprzez czerwony sygna∏, je˝eli:
– zapas paliwa jest zbyt ma∏y (RANGE)
– temperatura oleju jest zbyt wysoka
(OIL)
– temperatura p∏ynu ch∏odzàcego jest
zbyt wysoka (ENGINE)
– temperatura zewn´trzna grozi oblodzeniem nawierzchni (EXT)
ostrze˝enie o nadmiernej temperaturze silnika

Centrala informacyjna
Centrala zawiera zespó∏ siedmiu wskaê-ników.
WyÊwietlona informacja dotyczy tego
wskaênika, który podÊwietlony jest
zielonymn segmentem.
Po w∏àczeniu zap∏onu, zespó∏ podaje informacje w trojaki sposób: automatycznie,
w sposób ciàg∏y lub na ˝àdanie.

wyÊwietlona b´dzie równie˝ odpowiednia
informacja symboliczna.

Êrednia pr´dkoÊç jazdy

Na ˝àdanie…

W sposób ciàg∏y…

… przekr´cajàc prze∏àcznik w odpowiednie
po∏o˝enie mo˝emy otrzymaç nast´pujàce
informacje:

… w czasie jazdy, wyÊwietlany b´dzie stan zapasu paliwa na wskaêniku prà˝kowym.

FUEL INST

… brak sygna∏ów czerwonych oznacza,
˝e wszystkie uk∏ady podstawowe sà
sprawne.

FUEL AVG
SPEED AVG
RANGE
OIL
ENGINE
EXT

1.6

wartoÊç aktualnego zu˝ycia
paliwa
wartoÊç Êredniego zu˝ycia
paliwa
Êrednia pr´dkoÊç jazdy
dystans jaki mo˝e jeszcze
przebyç samochód bez tankowania
temperatura oleju w silniku
temperatura p∏ynu ch∏o-dzàcego silnik
temperatura otoczenia
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centrala informacyjna, kontrola przy uruchomieniu
Kontrola przy uruchomieniu, centrala
informacyjna
Przekr´cenie kluczyka w stacyjce powoduje
uruchomienie sekwencji kontrolnej:

1

W ciàgu pierwszych pi´ciu sekund…
PodÊwietlony b´dzie zielony sektor OIL (poziom oleju w silniku) i wyÊwietla si´ komunikat
OK lub CHECK.
Nast´pnie przez pi´ç sekund…
PodÊwietlony b´dzie zielony sektor RANGE
(zakres jazdy) i podawana jest liczba kilometrów jakà mo˝na przejechaç przy danym stanie
nape∏nienia zbiornika.
Nast´pnie, znowu przez pi´ç sekund b´dzie
powtarzane jako ostrze˝enie
odczyt poziomu oleju w silniku „CHECK” i podÊwietlenie zielonego sektora OIL – je˝eli poziom
jest ni˝szy ni˝ 1 litr poni˝ej maksimum.
lub…
Gdy odczyt zakresu jazdy jest mniejszy ni˝ odpowiadajàcy 8 litrom paliwa w zbiorniku, podÊwietlone b´dà sektory czerwony i zielony
RANGE.
Nast´pnie…
Pod warunkiem, ˝e nie podÊwietlony jest ˝aden sektor czerwony, nastàpi wyÊwietlenie
wartoÊci temperatury otoczenia – je˝eli jest
ona poni˝ej 3°C. Je˝eli temperatura jest poni˝ej -5°C, wówczas przy prze∏àczniku nastawionym na innà funkcj´, najpierw wyÊwietlana jest
przez 30 sekund temperatura.
Uwaga!
Najbardziej miarodajny odczyt poziomu oleju
jest wówczas gdy silnik jest zimny a samochód
ustawiono na poziomym pod∏o˝u.

ostrze˝enie o ograniczonym zasi´gu samochodu

Prà˝kowy wskaênik poziomu paliwa
Rezerwa paliwa (dwa zielone prà˝ki): je˝eli w zbiorniku pozosta∏o mniej ni˝ 8 litrów
paliwa, b∏yska czerwony sektor RANGE
i zostaje wyÊwietlony dystans jaki mo˝na
jeszcze przejechaç. Zale˝y on od Êredniego zu˝ycia paliwa, zmierzonego na odcinku ostatnich 30 kilometrów.
Krytyczny stan zapasu paliwa!
(tylko jeden prà˝ek): kiedy dystans spadnie poni˝ej 15 kilometrów – zaczyna
b∏yskaç sektor czerwony i wyÊwietla si´
komunikat „FUEL” (PALIWO).

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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centrala informacyjna, po∏o˝enia
Szczegó∏y funkcjonowania przy poszczególnych po∏o˝eniach prze∏àcznika

1

1 FUEL INST Ekonometr
Na podstawie iloÊci wtryÊni´tego do silnika paliwa i przebytej drogi – dokonuje
ciàg∏ego obliczania zu˝ycia paliwa – co
30 metrów.

Je˝eli temperatura oleju przekroczy
157°C uruchamia si´ ostrze˝enie.
Zaczyna b∏yskaç czerwony segment ostrzegawczy a wyÊwietlacz temperatury podaje
ciàg∏y komunikat „STOP”.

2 FUEL AVG Ârednie zu˝ycie paliwa
Ârednie zu˝ycie paliwa obliczane jest
od momentu wyzerowania pami´ci zespo∏u informacyjnego.

Uwaga:
Informacja o poziomie oleju podawana jest
wy∏àcznie w trakcie uruchamiania.

3 SPEED AVG Ârednia pr´dkoÊç jazdy
Ârednia pr´dkoÊç jazdy, obliczana od
momentu wyzerowania pami´ci zespo∏u
informacyjnego.
4 RANGE Zasi´g samochodu
Podaje zasi´g samochodu w odniesieniu do iloÊci paliwa znajdujàcego si´
w zbiorniku. WartoÊç zasi´gu obliczana
jest na podatawie Êredniego zu˝ycia paliwa z ostatnich 30 kilometrów.
Je˝eli zapas paliwa spadnie poni˝ej 8 litrów uruchamia si´ ostrze˝enie - patrz
„wskaênik paliwa” (1.7).
5 OIL Temperatura oleju
Podaje temperatur´ oleju w silniku (wartoÊç jest dok∏adna tylko w czasie ruchu
samochodu).
1.8

6 ENGINE Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego
Podaje temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego silnik
(wartoÊç jest dok∏adna wy∏àcznie podczas ruchu pojazdu).
Kiedy temperatura oleju lub p∏ynu ch∏odzàcego w silniku jest podawana jako „COLD”
(zimna, T<40°C), oznacza to, ˝e silnik nie nagrza∏ si´ jeszcze do normalnej temperatury
pracy (patrz 3.3).
Sygna∏ ostrzegawczy uruchamia si´
gdy temperatura p∏ynu ch∏odzàcego przekroczy 115 C. Nast´puje podÊwietlenie czerwonego segmentu ostrzegawczego wraz z symbolem, zaÊ wyÊwietlacz temperatury podaje
ciàg∏y sygna∏ „STOP”.
7 EXT Temperatura otoczenia
Podaje temperatur´ powietrza na zewnàtrz
(wartoÊç jest dok∏adna wy∏àcznie podczas ruchu pojazdu).

Sygna∏ ostrzegawczy uruchamia si´ gdy
temperatura powietrza spadnie poni˝ej
+3°C, tak aby zwróciç uwag´ kierowcy na
mo˝liwoÊç wyst´powania oblodzenia jezdni. Nastepuje podÊwietlenie czerwonego
segmentu ostrzegawczego i ciàg∏e wyÊwietlanie wartoÊci temperatury otoczenia.
Przy temperaturach poni˝ej -5°C sygna∏
ostrzegawczy dzia∏a tylko przez 30 sekund - jako przypomnienie.

Sygna∏y ostrzegawcze
Pozycje od czwartej do siódmej majà
mo˝noÊç wyÊwietlania sygna∏ów ostrzegawczych.
W przypadku uruchomienia si´ wi´cej ni˝
jednego sygna∏u ostrzegawczego równoczeÊnie, pierwszeƒstwo ma sygna∏ dotyczàcy silnika.

Usterka
Je˝eli pozycje OIL, ENGINE lub EXT wyÊwietlajà w sposób ciàg∏y komunikat
„CHECK”, to mo˝e to oznaczaç wadliwe
dzia∏anie wskaênika. Nale˝y go sprawdziç
w stacji obs∏ugi Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

prze∏àcznik centrali informacyjnej, zegar

1

Przycisk sterujàcy C
Przycisk ten ma dwie funkcje:

Prze∏àcznik centrali informacyjnej
Prze∏àcznik po∏o˝eƒ A:
Wybiera jedno z siedmiu po∏o˝eƒ (nast´puje podÊwietlenie zielonego segmentu wybranej pozycji).
Przycisk sterujàcy B:
Wybiera jednostki w jakich wyÊwietlane sà wartoÊci sygna∏ów:
km, l/100 km, km/godz, °C.
lub:
m, mpg, mph, °C.
Aby przejÊç na inny uk∏ad jednostek, w otworek przycisku nale˝y wsunàç szpilk´ lub
podobny przedmiot.

1 Zerowanie
Êrednia pr´dkoÊç, lub
Êrednie zu˝ycie paliwa
prze∏àcznik nale˝y ustawiç w ˝àdanym po∏o˝eniu i na co najmniej dwie sekundy wcisnàç przycisk C. Nastàpi wówczas wyzerowanie wybranej funkcji.
2 Sprawdzenie wskaênika poziomu paliwa
przy uruchomianiu silnika
Aby zespó∏ informacyjny wyÊwietli∏:
zawartoÊç zbiornika paliwa (w litrach)
Nale˝y obróciç prze∏àcznik do po∏o˝enia „FUEL AVG” i w trakcie przekr´cania kluczyka
w stacyjce do po∏o˝enia „w∏àczony zap∏on”
przytrzymaç wciÊni´ty przycisk C.

Nastawianie zegara
Przestawianie zegara do przodu
• Aby przestawiç zegar o minut´ do przodu - wcisnàç na chwil´ przycisk plus

• Aby dokonaç wi´kszej korekty, nale˝y
wcisnàç i przytrzymaç przycisk - po
up∏ywie pi´ciu sekund wskazówki zacznà si´ poruszaç.

Przestawianie zegara do ty∏u:
• Post´powaç analogicznie - wykorzystujàc przycisk minus

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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kierunkowskazy, wy∏àcznik reflektorów i Êwiate∏ awaryjnych

1

Dêwigienka po lewej stronie kolumny kierownicy
Zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie (1)
Lekko wcisnàç dêwigienk´ do góry lub
do do∏u

Sygna∏ Êwietlny (3)
Dêwigienk´ przyciàgnàç w kierunku do
ko∏a kierownicy.

Normalne skr´ty (2)
Skr´t prawy: dêwigienka do góry
Skr´t lewy: dêwigienka do do∏u

Zmiana Êwiate∏: d∏ugie/krótkie (4)
Przy w∏àczonym zap∏onie i po w∏àczeniu
Êwiate∏, przyciàgni´cie dêwigienki spowoduje prze∏àczenie Êwiate∏ d∏ugie/krótkie.

Uwaga:
Sygnalizacja uszkodzenia ˝arówki: je˝eli
˝arówka kierunkowskazu jest niesprawna,
kontrolka kierunkowskazów b´dzie migaç
z wi´kszà cz´stotliwoÊcià.
1.10

W∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych
Âwiat∏a awaryjne nale˝y w∏àczaç zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.
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wycieraczki i spryskiwacz szyb

1

Dêwigienka po prawej stronie kolumny kierownicy
Wycieraczki, uruchomienie jednorazowe (1)
Lekko nacisnàç dêwigienk´
(przy pracy przerywanej - unieÊç)
Normalna pr´dkoÊç pracy wycieraczek
(2)
Du˝a pr´dkoÊç pracy wycieraczek (3)
Przerywana praca wycieraczek (4)
Wycieraczki w∏àczajà si´ na jeden ruch co
szeÊç sekund.

Spryskiwacze szyb (5)
Uruchomienie spryskiwacza powoduje, ˝e
jednoczeÊnie wycieraczki wykonujà kilka
ruchów.

Wycieraczka tylnej szyby (6)
Wycieraczka tylnej szyby (wyposa˝enie
dodatkowe) dzia∏a w sposób przerywany
z cz´stotliwoÊcià raz na oko∏o 40 sekund.

Uk∏ad wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów
Je˝eli samochód zosta∏ weƒ wyposa˝ony, uk∏ad uruchamia si´ wraz z w∏àczeniem spryskiwaczy szyb.

Spryskiwacz tylnej szyby (7)
Po uruchomieniu spryskiwacza (wyposa˝enie dodatkowe) wycieraczka wykona
automatycznie kilka ruchów.
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w∏àcznik zap∏onu i rozrusznika
Blokada kierownicy
Je˝eli mamy trudnoÊci z przekr´ceniem
kluczyka w stacyjce, nale˝y jednoczeÊnie
z próbà przekr´cenia kluczyka poruszaç
nieco kierownicà w lewo lub w prawo.

1

Uruchamianie silnika
Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç, kluczyk nale˝y obróciç z powrotem w po∏o˝enie blokady i dopiero powtórnie uruchamiaç rozrusznik.

Stacyjka – w∏àcznik zap∏onu i rozrusznika z blokadà kierownicy
Po∏o˝enie blokady (0)
Po wyj´ciu kluczyka ze stacyjki nast´puje
w∏àczenie blokady kolumny kierownicy.
Po∏o˝enie poÊrednie (I)
Zap∏on jest wy∏àczony, ale wszystkie inne uk∏ady elektryczne mogà dzia∏aç.
Nie wolno zostawiaç samochodu z kluczykiem w tym po∏o˝eniu!
Po∏o˝enie w∏àczonego zap∏onu (II)
W tym po∏o˝eniu kluczyka w∏àczony jest
zap∏on oraz oÊwietlenie samochodu - zale˝nie od po∏o˝enia poszczególnych
w∏àczników. Podczas pracy silnika kluczyk pozostaje w tym po∏o˝eniu.

Uwaga!
W czasie jazdy lub holowania samochodu nie wolno wyjmowaç kluczyka ze stacyjki!
Nie mniej jednak, kiedy odchodzimy od
samochodu, szczególnie jeÊli zostawiamy
w nim dzieci bez opieki, nale˝y zawsze
zabieraç kluczyk ze sobà.
1.12

Po∏o˝enie rozruchowe (III)
Kiedy tylko silnik zacznie pracowaç nale˝y zwolniç kluczyk, który powróci do po∏o˝enia „w∏àczonego zap∏onu”.
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wskaênik ciÊnienia do∏adowania
Wskaênik ciÊnienia do∏adowania
(tylko samochody wyposa˝one w silnik
benzynowy z turbodo∏adowaniem)
Po∏o˝enie spoczynkowe wskazówki znajduje si´ pomi´dzy bia∏ym i ˝ó∏tym polem
skali przyrzàdu.

1

Wskazówka wychyla si´ w lewo na bia∏e
pole:
silnik pracuje tak jak silnik wolno-ssàcy (bez do∏adowania).
w tym zakresie uzyskujemy najni˝sze
zu˝ycie paliwa.
Wskazówka wychyla si´ w prawo na pole
˝ó∏te:
turbospr´˝arka dostarcza normalne
ciÊnienie ∏adowania.
Je˝eli wskazówka przesunie si´ dalej na
pole czerwone:
jest to ostrze˝enie, ˝e ciÊnienie w kolektorze dolotowym jest zbyt wysokie.
Nale˝y wówczas ostro˝nie zjechaç do
stacji obs∏ugi Volvo celem sprawdzenia silnika.
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w∏àczniki na tablicy rozdzielczej
Trzy w∏àczniki pod w∏àcznikiem oÊwietlenia:

W∏àcznik oÊwietlenia

1

W∏àcznik ogrzewania tylnej szyby
i lusterek bocznych

Po∏o˝enie wy∏àczenia
Zap∏on wy∏àczony: oÊwietlenie pojazdu wy∏àczone.
Zap∏on w∏àczony: Êwiat∏a do jazdy dziennej
w∏àczone (jeÊli takie sà)
W samochodach z CENTRALÑ INFORMACYJNÑ przy w∏àczonym zap∏onie w∏àczone jest
podÊwietlenie tablicy.

W∏àcznik reflektorów
przeciwmg∏owych
Przepisy dotyczàce u˝ywania Êwiate∏ przeciwmg∏owych sà ró˝ne w ró˝nych krajach.

Âwiat∏a postojowe
W∏àczone Êwiat∏a postojowe i oÊwietlenie
tablicy rozdzielczej (poprzez Êciemniacz).

W∏àcznik tylnej lampy
przeciwmg∏owej
Lamp´ t´ mo˝na w∏àczyç tylko wtedy gdy
w∏àczone sà reflektory pojazdu (tak
jak przednie reflektory przeciwmg∏owe).

Reflektory
Zap∏on wy∏àczony: w∏àczone Êwiat∏a postojowe
i oÊwietlenie tablicy rozdzielczej.
Zap∏on w∏àczony: ca∏e oÊwietlenie samochodu
w∏àczone, Êwiat∏a drogowe lub mijania, zale˝nie
od ustawienia dêwigienki po lewej stronie kolumny kierownicy.
Uwaga:
Podczas jazdy w czasie z∏ej pogody, s∏abej widocznoÊci lub w ciemnoÊci zawsze w∏àczaj
prze∏àcznik w po∏o˝enie Êwiate∏ g∏ównych.
Gdy zajdzie potrzeba mo˝na b´dzie u˝yç Êwiate∏ d∏ugich

1.14

Kontrolka uszkodzenia ˝arówki
Kontrolka uszkodzenia ˝arówki zaÊwieci sie je˝eli
przepali si´ jedna z ˝arówek Êwiate∏ hamulcowych.
Sprawdzenie czy ta kontrolka jest sprawna
odbywa si´ przy ka˝dym uruchomieniu silnika.
Sprawna kontrolka Êwieci si´ do pierwszego
naciÊni´cia peda∏u hamulca.
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przyciemnianie oÊwietlenia wskaêników, w∏àczniki na konsoli Êrodkowej
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Regulator jasnoÊci oÊwietlenia
wskaêników
W niektórych wersjach samochodów regulator jest umieszczony pod kolumnà
kierownicy.
Reguluje on jasnoÊç oÊwietlenia wskaêników i tablicy rozdzielczej.

Radio
Samochód ma za∏o˝one przewody dla
ró˝nych wariantów instalacji radia, radia
z odtwarzaczem kasetowym, g∏oÊników
i anteny z nap´dem elektrycznym. Korektor akustyczny mo˝na zainstalowaç
w konsoli Êrodkowej.

Elektrycznie podgrzewane siedzenia przednie
WciÊni´cie w∏àcznika: automatyczne w∏àczenie podgrzewania przy temperaturach
poni˝ej 14°C.
Przy temperaturze oko∏o 27°C podgrzewanie wy∏àczy si´.

Zasilanie pràdowe radia mo˝e byç poprowadzone poprzez w∏àcznik zap∏onu lub
po∏àczone bezpoÊrednio do innego obwodu.
Twój dealer doradzi Ci w∏aÊciwe rozwiàzanie.
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samochody z nagrzewnicà standardowà

1

W∏àcznik dmuchawy (A)

Prze∏àcznik nawiewu powietrza (B)

Regulator temperatury (C)

W∏àcznik ma cztery po∏o˝enia dla kolejnych pr´dkoÊci dmuchawy i po∏o˝enie
WY¸ÑCZENIA (O).

Pos∏ugujàc si´ tym prze∏àcznikiem, mo˝emy skierowaç nawiew powietrza przez nast´pujàce dysze:

Daje mo˝liwoÊç p∏ynnej regulacji temperatury - od zimnej (skrajne po∏o˝enie lewe)
do ciep∏ej (skrajne po∏o˝enie prawe).

Je˝eli silnik jest zimny, najlepiej korzystaç
z 3 biegu dmuchawy.

Nawiew powietrza na szyby przez
dysze odmra˝ania (1)
Nawiew powietrza przez dysze regulowane (2). Przep∏yw powietrza
nast´puje po otwarciu dysz.
Nawiew przez dysze pod tablicà
rozdzielczà (3)
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Nawiew przez dysze regulowane i dysze pod tablicà rozdzielczà (1 i 3).

ogrzewanie i przewietrzanie, nagrzewnica standardowa
ustawienie na:

Jak ustawiç prze∏àczniki dla najcz´Êciej
wymaganych funkcji:

optymalne odmra˝anie i odmglenie szyb

Optymalne odmra˝anie/odmglenie szyb

1

Pr´dkoÊç dmuchawy: 3
Prze∏àcznik nawiewu powietrza:
Regulator
temperatury:
ciep∏o
Dysze nawiewu
powietrza:
Êrodkowe dysze zamkni´te,
zewn´trzne otwarte

Szybkie nagrzanie wn´trza
szybkie nagrzanie…

Pr´dkoÊç dmuchawy: 3
Prze∏àcznik nawiewu powetrza:
Regulator
temperatury:
ciep∏o
Dysze nawiewu
powietrza:
Êrodkowe dysze zamkni´te,
zewn´trzne otwarte

Maksymalna intensywnoÊç przewietrzania
maksymalne przewietrzanie…

Pr´dkoÊç dmuchawy: 4
Prze∏àcznik nawiewu powietrza:
Regulator
temperatury:
zimno
Dysze nawiewu
powietrza:
wszystkie dysze nawiewowe
otwarte
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samochody wyposa˝one w uk∏ad klimatyzacji

1

W∏àcznik dmuchawy (A)

Prze∏àcznik nawiewu powietrza (B)

Regulator temperatury (C)

W∏àcznik ma cztery po∏o˝enia dla kolejnych pr´dkoÊci dmuchawy i po∏o˝enie
WY¸ÑCZENIA (O).

Pos∏ugujàc si´ tym prze∏àcznikiem, mo˝emy skierowaç nawiew powietrza przez odpowiednie dysze.

Daje mo˝liwoÊç p∏ynnej regulacji temperatury - od zimnej (skrajne po∏o˝enie lewe)
do ciep∏ej (skrajne po∏o˝enie prawe).

Je˝eli silnik jest zimny, najlepiej korzystaç
z trzeciego biegu dmuchawy.

Nawiew powietrza na szyby przez
dysze nawiewowe odmra˝ania (1)
Nawiew powietrza przez dysze regulowane (2). Przep∏yw powietrza
nast´puje po otwarciu dysz.
Nawiew przez dysze pod tablicà
rozdzielczà (3)
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Nawiew przez dysze regulowane i dysze pod tablicà rozdzielczà (1 i 3)

nastawianie uk∏adu klimatyzacji
Klimatyzacja
Przycisk w∏àczania/wy∏àczania klimatyzacji

1

Korzystanie z klimatyzacji

• Przed w∏àczeniem klimatyzacji nale˝y za•
•
•

wsze sprawdziç czy p∏yta dachowa i okna
sà zamkni´te.
Otworzyç potrzebne regulowane dysze nawiewowe
Regulator temperatury obróciç ca∏kowicie
w lewo
W∏àczyç uk∏ad klimatyzacji.

Przy w∏àczonej klimatyzacji dmuchawa zostaje
zawsze w∏àczona na biegu 1 (lub wy˝szym je˝eli
wybierzemy inne po∏o˝enie prze∏àcznika).
Bardzo szybkie och∏odzenie
Dla bardzo szybkiego och∏odzenia wn´trza nale˝y postàpiç nast´pujàco:
– W∏àczyç klimatyzacj´
– Wcisnàç przycisk recyrkulacji (REC)
– W∏àczyç 4 bieg dmuchawy
– Regulator temperatury przestawiç w po∏o˝enie zimne (ca∏kowicie w lewo).
Regulacja temperatury
Je˝eli temperatura spadnie poni˝ej poziomu
odczuwanego jako przyjemny, mo˝na jà skorygowaç przez obni˝enie pr´dkoÊci dmuchawy
do po∏o˝enia 1 lub 2.
Uwaga:
Uk∏ad klimatyzacji nie dzia∏a je˝eli temperatura
otoczenia spada poni˝ej ok. 5°C.

Recyrkulacja powietrza
Przycisk recyrkulacji powietrza dzia∏a niezale˝nie od przycisku w∏àczania/wy∏àczania klimatyzacji.
Zasada dzia∏ania recyrkulacji powietrza:
90% powietrza wewnàtrz samochodu znajduje si´
w obiegu zamkni´tym - podczas gdy
10% powietrza zostaje odnowione poprzez doprowadzenie powietrza z zewnàtrz.
Recyrkulacj´ powietrza nale˝y w∏àczaç tylko na krótko, dla:

• ograniczania wnikania do wn´trza pojazdu py∏u
i dymu
• szybkiego wych∏odzenia wn´trza samochodu za
pomocà klimatyzacji
• szybkiego podgrzania wn´trza lub odmglenia szyb
Uwaga:
Przy bardzo wysokiej temperaturze zewn´trznej wydajnoÊç ch∏odzenia mo˝e byç zwi´kszona przez w∏àczenie recyrkulacji. Mo˝e przy tym jednak wystàpiç
niedostatek dop∏ywu Êwie˝ego powietrza do wn´trza
samochodu.

Warunki zwi´kszonej wilgotnoÊci
Dla szybkiego odmglenia szyb przy bardzo wilgotnym powietrzu - mo˝na zastosowaç klimatyzacj´ w po∏àczeniu z uk∏adem
ogrzewania (regulator temperatury).
Uwaga:
W czasie pierwszych 10 sekund od uruchomienia silnika uk∏ad klimatyzacji zostaje czasowo wy∏àczony.
Ochrona Êrodowiska
Uk∏ad klimatyzacji nie wymaga ˝adnej obs∏ugi. Jednak˝e, w przypadku koniecznoÊci jakiejkolwiek rozbiórki uk∏adu, najpierw nale˝y ewakuowaç z uk∏adu za pomocà specjalnych urzàdzeƒ bezfreonowy
czynnik ch∏odniczy, gdy˝ b´dzie on u˝yty
ponownie. W tym celu nale˝y porozumieç
si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

1.19

lusterka wsteczne

1

Wewn´trzne lusterko wsteczne

Regulacja ustawienia lusterek bocznych

Po∏o˝enie zapobiegajàce oÊlepianiu od
ty∏u: popchnàç dêwigienk´ do ty∏u.

Regulacji ustawienia lusterka bocznego dokonujemy za pomocà dêwigienki po wewn´trznej
stronie drzwi.

Uwaga:
Przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y zawsze
prawid∏owo ustawiç lusterko.
1.20

Uwaga:
Zewn´trzna trzecia cz´Êç lusterka bocznego kierowcy daje „efekt szerokàtny”,
tak aby zapewniç szersze pole widzenia
i wyeliminowaç „martwy kàt”.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e lusterko to powoduje deformacj´ kàtów i odleg∏oÊci!

Lusterka boczne z regulacjà
elektrycznà
Ustawienia lusterka dokonuje si´ za pomocà przycisków umieszczonych na konsoli w drzwiach po stronie kierowcy.
Odmra˝anie lusterek bocznych
Podgrzewanie lusterek bocznych (wyst´puje tylko w po∏àczeniu z elektrycznà regulacjà ustawienia) w∏àcza si´ równoczeÊnie z podgrzewaniem tylnej szyby.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

wn´trze i jego wyposa˝enie
Uwaga!
Instalowanie wyposa˝enia
B∏´dne po∏àczenie i zainstalowanie wyposa˝enia, takiego jak telefon, mo˝e powodowaç usterki elektronicznych uk∏adów
samochodu.

wn´trze i jego wyposa˝enie

Telefony przenoÊne
Stosowanie w samochodzie telefonów
przenoÊnych i urzàdzeƒ radiowych CB
z antenà po∏àczonà bezpoÊrednio do s∏uchawki mo˝e zak∏óciç dzia∏anie elektronicznych uk∏adów samochodu (sterowanie silnika, ABS, poduszki powietrznej
itp.).

2

Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa,
drzwi i baga˝nik

Przed zainstalowaniem wyposa˝enia nale˝y
skorzystaç z porady dealera Volvo, który
poda prawid∏owy sposób post´powania.

spis treÊci

W niniejszym rozdziale opisano pozosta∏e
elementy sterowania i wyposa˝enie znajdujàce si´ na zewnàtrz i wewnàtrz samochodu, a którymi mogà pos∏ugiwaç si´
kierowca i pasa˝erowie.

OÊwietlenie wn´trza
Zapalniczka i popielniczki
Regulacja ustawienia
przednich siedzeƒ
Pasy bezpieczeƒstwa
SRS (Dodatkowe
urzàdzenia zabezpieczajàce)
Drzwi i zamki
Miejsce na baga˝
Siedzenia tylne
Pó∏ka tylna,
pokrywa baga˝nika
Dach otwierany
Korek wlewu paliwa,
pokrywa silnika
Elektrycznie
podnoszone szyby

strona
2.2
2.3
2.4
2.6, 2.7
2.8, 2.9
2.10, 2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16, 2.17

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

2.18
2.1

oÊwietlenie wn´trza

2

Lampa sufitowa

Lampy do czytania map

Tylne lampy do czytania

Do ty∏u: lampa w∏àczona

Po∏o˝enie do Êrodka: lampa w∏àczona

Po∏o˝enie Êrodkowe: lampa wy∏àczona
na sta∏e

Po∏o˝enie Êrodkowe: lampa wy∏àczona

Tylne uchwyty r´czne wyposa˝one sà
w lampki do czytania z osobnymi w∏àcznikami.

Do przodu: lampa i oÊwietlenie wy∏àcznika
zap∏onu w∏àczone przy otwartych drzwiach.

Po∏o˝enie na zewnàtrz: zapala si´ razem
z lampà sufitowà.

Do przodu: lampka w∏àczona
Do ty∏u: lampka wy∏àczona

Samochody wyposa˝one w opóêniajàcy
przekaênik oÊwietlenia wewn´trznego: Po
zamkni´ciu drzwi, oÊwietlenie wn´trza pozostaje w∏àczone jeszcze przez 15 sekund
lub do uruchomienia silnika.
2.2

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

zapalniczka i popielniczki

2

Popielniczka

Pojemnik na odpadki

Popielniczka tylna

Zapalniczka znajduje si´ wewnàtrz
schowka popielniczki.

W samochodzie mo˝na zainstalowaç jako
wyposa˝enie dodatkowe pojemnik na odpadki.

Opró˝nianie: Odchyliç popielniczk´ do
pe∏nego otwarcia, wcisnàç j´zyczek i wyjàç popielniczk´.

Wyjmowanie popielniczki: otworzyç popielniczk´, chwyciç mocno za pokrywk´
i pociàgnàç do góry.

Wyjmowanie pojemnika: Otworzyç pokryw´ i wysunàç wk∏adk´ pojemnika.

Po opró˝nieniu popielniczki, wsunàç z powrotem na miejsce przy otwartej pokrywce.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

2.3

regulacja ustawienia przednich siedzeƒ

2

Przesuwanie do przodu i do ty∏u

Regulacja wysokoÊci poduszki siedzenia kierowcy
Dêwignia do przodu: regulacja wysokoÊci
przodu siedzenia

Regulacja kàta pochylenia oparcia
Zmian´ kàta pochylenia oparcia uzyskujemy poprzez obrót pokr´t∏a w odpowiednià stron´.

Dêwignia do ty∏u: regulacja ty∏u siedzenia
Uwaga!
Wszelkie regulacje ustawienia siedzeƒ nale˝y przeprowadzaç na postoju - nigdy
w czasie jazdy!

2.4

Siedzenia przednie bez regulacji wysokoÊci
Siedzenia te majà wysokoÊç poduszki dobranà do rozmiaru przeci´tnego u˝ytkownika. Mo˝na jednak dostosowaç wysokoÊç do indywidualnych potrzeb. W takim
przypadku prosimy porozumieç si´ ze
stacjà obs∏ugi Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

zag∏ówki i ustawienie kolumny kierownicy

2

Podparcie l´dêwiowe

WysokoÊç zag∏ówka

WysokoÊç kierownicy

Usztywnienie oparcia nast´puje przez
obrót pokr´t∏a zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) a obrót pokr´t∏a
w przeciwnà stron´ powoduje, ˝e oparcie
staje si´ bardziej mi´kkie.

Zag∏ówek zabezpiecza przed urazami
szyjnymi. Dlatego te˝:

Samochody z regulacjà ustawienia kolumny
kierownicy:
Pociàgnàç za uchwyt (1) i przesunàç do po∏o˝enia pionowego.

• powinien byç ustawiony zawsze tak,

aby górna cz´Êç zag∏ówka by∏a na poziomie podstawy czaszki (linia oka).

• nigdy nie wolno go zdejmowaç!
Aby dopasowaç go do indywidualnych
potrzeb, wysokoÊç zag∏ówka mo˝na regulowaç, poprzez ustawienie go na jednym
z trzech „zatrzasków”.

•

• Pociàgnàç

uchwyt tak aby pokonaç napi´cie spr´˝yny (2) i móc przestawiç wysokoÊç
ustawienia kolumny kierownicy.

• Popchnàç

uchwyt do przodu - do po∏o˝enia
spoczynkowego (3)

Uwaga!
Nie wolno przestawiaç po∏o˝enia kierownicy w czasie jazdy!
2.5

kiedykolwiek i dokàdkolwiek jedziesz - zapinaj pasy bezpieczeƒstwa!
Je˝eli pasy kierowcy nie zosta∏y zapi´te
b∏yska kontrolka na konsoli Êrodkowej.
Uwaga!
• Sprawdê czy wszyscy pasa˝erowie,
∏àcznie z osobami jadàcymi z ty∏u, zapi´li pasy bezpieczeƒstwa!
W przypadku zderzenia zabezpieczy to
osoby z ty∏u przed rzuceniem na oparcia przednich siedzeƒ, co doprowadzi
do nadmiernego obcià˝enia przednich
pasów.
• Nie wolno nigdy stosowaç takich
przedmiotów jak spinacze, które mia∏yby na celu przeciwstawianie si´ wybieraniu luênego pasa. Mo˝e to utrudniç
prawid∏owe dzia∏anie pasa.

2

Pasy bezw∏adnoÊciowe
Pasy takie zapewniajà wi´kszà swobod´
ruchów lecz zostajà natychmiast zablokowane w przypadku:
• je˝eli pociàgniemy za pas zbyt gwa∏townie
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• je˝eli samochód b´dzie bardzo pochylony
• na ostrym zakr´cie
Regulacja wysokoÊci
Po prawid∏owym zapi´ciu, pas ustawi si´
automatycznie na wysokoÊci ramienia
osoby zapi´tej w pasie.
2.6

Zapinanie pasów:

Odpinanie pasów

• Powoli wyciàgnàç pas z gniazda
• Wsunàç klamr´ w opraw´, tak

• Wcisnàç czerwony przycisk
• Pozwoliç aby pas ca∏kowicie zwinà∏ si´ do gniazda

aby
us∏yszeç „zatrzaÊni´cie”.
• Dolna cz´Êç pasa musi spoczywaç nisko na biodrach i nie wykazywaç luzu.
W razie potrzeby pas obciàgnàç w jego cz´Êci ramieniowej.
Luêny pas to gorsze zabezpieczenie
osoby w nim zapi´tej.
• Pas nie mo˝e byç skr´cony!
• W jednym pasie mo˝e byç zapi´ta tylko jedna osoba!

Napinacze pasów
Pasy przednich siedzeƒ wyposa˝one sà w napinacze
mechaniczne. W sytuacji awaryjnej nast´puje szybkie
wykasowanie wszelkiego luzu jaki jest jeszcze pomi´dzy ubraniem cz∏owieka a pasem. (dzi´ki spr´˝ynie
znajdujàcej si´ w obudowie pasa, która wybiera pas).
Uwaga!
Przed przystàpieniem do pracy przy siedzeniu lub zamku pasa nale˝y zablokowaç napinacze pasów (patrz
dalej w tekÊcie).

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

pasy bezpieczeƒstwa

Ârodkowy tylny pas bezpieczeƒstwa

Blokowanie napinacza

Pas ten trzeba naciàgnàç mo˝liwie ciasno wokó∏ bioder, jednak tak aby by∏o
w nim wygodnie.

Blokowanie:
czerwone pokr´t∏o blokady nale˝y
obróciç o çwierç obrotu w lewo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) (po∏o˝enie A)

Wyd∏u˝anie pasa: obróciç klamr´ tak,
aby j´zyk obróci∏ si´ wzd∏u˝ pasa do ty∏u
(1) i pociàgnàç (2).
Skracanie pasa: (po zapi´ciu) pociàgnàç
za górnà taÊm´ (3).

Zwalnianie blokady:
czerwone pokr´t∏o blokady obróciç
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) (po∏o˝enie B)
Konserwacja pasów bezpieczeƒstwa
Do czyszczenia pasów nale˝y stosowaç wod´
i detergent syntetyczny. Nie nale˝y stosowaç
˝adnych innych Êrodków czyszczàcych.

Uwaga!
• Nie wolno dokonywaç ˝adnych przeróbek pasów bezpieczeƒstwa
• Je˝eli jedna z taÊm pasa wystrz´pi∏a
si´ lub uleg∏a uszkodzeniu nale˝y pas
wymieniç. Fachowej porady udzieli
dealer Volvo.
• Je˝eli pas zosta∏ wystawiony na znaczne napr´˝enie - na przyk∏ad w czasie
zderzenia, wówczas ca∏y pas bezpieczeƒstwa, wraz z mechanizmem zwijania, blokady i Êrubami mocujàcymi,
wymaga wymiany.
• Napinacze pasów
Przed przystàpieniem do jakichkolwiek
prac przy siedzeniach lub zamkach pasów, nale˝y zablokowaç napinacze pasów.

2

Sprawdzenie pasa bezpieczeƒstwa
• Pociàgajàc gwa∏townie za pas, sprawdziç mechanizm blokowania zwijacza
bezw∏adnoÊciowego
• Dzia∏anie pasów nale˝y równie˝ sprawdzaç, od czasu do czasu, w czasie jazdy - poprzez ostre hamowanie lub
przeje˝d˝anie ostrych zakr´tów.
W sytuacjach opisanych wy˝ej pasy nie
powinny dawaç si´ wyciàgnàç.

• Pasy nale˝y równie˝ poddawaç okre-

sowym ogl´dzinom - czy nie wykazujà
objawów przetarcia lub zu˝ycia.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

2.7

SRS (poduszka gazowa i napinacze pasów)
Dodatkowe urzàdzenia zabezpieczajàce
Jako uzupe∏nienie zespo∏u trzypunktowych pasów bezpieczeƒstwa, Twoje Volvo mo˝e otrzymaç dodatkowe urzàdzenia zabezpieczajàce
(SRS - Supplemental Restraint System).
Uk∏ad SRS sk∏ada si´ z poduszki gazowej kierowcy. W takim samochodzie znajdziemy na
piaÊcie kierownicy wyt∏oczone litery „SRS”
oraz nalepk´ na przedniej szybie.
Poduszka gazowa jest umieszczona w piaÊcie
kierownicy. Jej zadzia∏anie nast´puje wy∏àcznie w okreÊlonych warunkach zderzenia czo∏owego lub ukoÊnego, zale˝nie od si∏y, kàta,
pr´dkoÊci i masy obiektu zderzenia.

2

Uwaga!
Nale˝y mieç zawsze zapi´te pasy, poniewa˝ jak sama nazwa wskazuje, poduszka
gazowa stanowi dodatkowe urzàdzenie
zabezpieczajàce i nie zast´puje trzypunktowych pasów bezpieczeƒstwa.
Poduszka gazowa i napinacze pasów nie
wyzwalajà si´ w przypadku zderzenia
bocznego lub uderzenia w ty∏ pojazdu, ani
wtedy gdy samochód kozio∏kuje.

2.8

Uk∏ad poduszki gazowej wyposa˝ony jest
w wytwornic´ gazu (1), która otoczona
jest samà poduszkà (2). Do wyzwolenia
poduszki potrzebny jest sygna∏ z czujnika
(3), który uruchamia wytwornic´ gazu, po
czym poduszka wype∏nia si´ azotem. Poniewa˝ poduszka spr´˝a si´ pod naporem kierowcy, dla lepszej amortyzacji,
cz´Êç gazu jest z poduszki upuszczana
w kontrolowany sposób. Ca∏y proces,
∏àcznie z nadmuchaniem poduszki i wypuszczeniem gazu trwa oko∏o dwóch
dziesiàtych sekundy. Pod pokrywkà
schowka podr´cznego znajduje si´ nalepka nast´pujàcej treÊci:

Uwaga!
Ten samochód jest wyposa˝ony w dodatkowe urzàdzenie zabezpieczajàce – SRS. Dla utrzymania go
w sta∏ej sprawnoÊci, po 10 latach od daty produkcji,
pewne elementy urzàdzenia powinny przejÊç przeglàd
lub ulec wymianie. Szczegó∏owe informacje podano
w instrukcji obs∏ugi samochodu.
VOLVO

Uwaga!
Na piaÊcie kierownicy nie wolno nalepiaç ˝adnych naklejek.
Mo˝e to zak∏óciç dzia∏anie uk∏adu poduszki gazowej SRS.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

dodatkowe urzàdzenie zabezpieczajàce (SRS)
Uwaga!
Nie wolno samodzielnie podejmowaç
˝adnych prac przy SRS. Takie dzia∏ania
mogà doprowadziç do powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

2

Obs∏uga uk∏adu

Kontrolka SRS
Dodatkowe urzàdzenie zabezpieczajàce
pozostaje pod sta∏ym dozorem uk∏adu
diagnostycznego. Kiedy kluczyk w stacyjce znajdzie si´ w po∏o˝eniu w∏àczonego
zap∏onu (jazdy) - zaÊwieci si´ kontrolka
SRS. Kontrolka powinna zgasnàç po 10
sekundach lub wczeÊniej - po uruchomieniu silnika.
Uwaga!
Je˝eli po uruchomieniu silnika kontrolka
SRS Êwieci si´ nadal lub zapala si´ podczas jazdy - nale˝y oddaç samochód do
sprawdzenia w stacji obs∏ugi Volvo.

Nie sà przewidziane ˝adne czynnoÊci obs∏ugowe, które móg∏by przeprowadzaç
sam u˝ytkownik. Jedynà koniecznà czynnoÊcià okresowà jest wymiana modu∏u
poduszki gazowej i elementu z∏àczowego, która nast´puje co dziesi´ç lat a towarzyszy jej sprawdzenie innych elementów uk∏adu (przewody, z∏àcza itp.).
CzynnoÊci te mo˝e wykonywaç wy∏àcznie
autoryzowana stacja obs∏ugi Volvo.
Przy instalowaniu wszelkiego wyposa˝enia nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie
uszkodziç uk∏adu SRS. W razie jakichkolwiek trudnoÊci nale˝y niezw∏ocznie oddaç samochód do sprawdzenia do najbli˝szej autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

2.9

drzwi, centralne blokowanie i zamki
Zamek drzwi
Zamykanie: kluczyk obróciç w kierunku
ty∏u samochodu.
Przycisk blokujàcy przesunie
si´ do do∏u.
Otwieranie: kluczyk obróciç w kierunku
przodu samochodu
Przycisk blokujàcy przesunie
si´ do góry.

2

Centralne blokowanie drzwi
W samochodach wyposa˝onych w centralne blokowanie wszystkie zamki mogà
byç uruchamiane przez zamek drzwi kierowcy. Mo˝e to nast´powaç za pomocà
klucza w∏o˝onego w zamek lub przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Drzwi pasa˝era i pokrywa baga˝nika mogà byç niezale˝nie otwierane i zamykane
za pomocà klucza.
Pokrywa baga˝nika mo˝e pozostawaç zamkni´ta przy odblokowanych drzwiach.
Wszystkie drzwi mogà byç odblokowywane i otwierane niezale˝nie od Êrodka samochodu.
Uwaga:
Centralne blokowanie ze zdalnym uruchamianiem i ewentualnie z alarmem:
patrz str. 2.12.
2.10

Blokowanie drzwi od Êrodka

Otwieranie drzwi od Êrodka

Drzwi blokuje si´ przez wciÊni´cie przycisku blokady zamka.

Ka˝de drzwi mo˝na otworzyç od Êrodka
przez pociàgni´cie do góry przycisku blokady i otwarcie klamki, niezale˝nie od tego czy sà zablokowane czy nie. (Wyjàtek:
tylne drzwi z w∏àczonym zabezpieczeniem
przed otwarciem przez dzieci)

Przycisku po stronie kierowcy nie mo˝na
wcisnàç przy otwartych drzwiach. Zabezpiecza to przed zablokowaniem drzwi
z kluczykiem pozostawionym wewnàtrz
samochodu.
Po∏o˝enie przycisków blokady zamków
drzwi pozwala - wizualnie - zorientowaç
si´, czy wszystkie drzwi sà zablokowane.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

tylne drzwi, zamek pokrywy baga˝nika
Zamek pokrywy baga˝nika, uruchamianie
(bez w∏àczonego centralnego blokowania)
1 Zamykanie
W∏o˝yç kluczyk i przekr´ciç w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do po∏o˝enia pionowego. Mo˝na to zrobiç równie˝
przed zamkni´ciem pokrywy baga˝nika.

2

2 Otwieranie
W∏o˝yç kluczyk i przekr´ciç w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do
po∏o˝enia poziomego
3 Nacisnàç przycisk zamka i podnieÊç pokryw´ baga˝nika.
Kluczyk serwisowy nie pasuje do zamka pokrywy baga˝nika!

Zabezpieczenie przed dzieçmi

Centralne blokowanie

Zabezpieczenie to mo˝na w∏àczyç tylko przy
otwartych drzwiach.

…z w∏àczonà blokadà (pokrywa baga˝nika
jest zablokowana!)
4 Otwieranie:
W∏o˝yç kluczyk i przekr´ciç w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do
po∏o˝enia 4
5 Kluczyk wcisnàç i podnieÊç pokryw´ baga˝nika

Dêwigienka w dó∏: drzwi mo˝na otworzyç tylko
od zewnàtrz samochodu
Dêwigienka w gór´: drzwi mo˝na otworzyç zarówno od wewnàtrz jak
i z zewnàtrz.

Uwaga!
Elektrycznie uruchamiane szyby boczne powinny zawsze zostaç unieruchomione przez
wyj´cie kluczyka ze stacyjki gdy w samochodzie pozostajà same dzieci.

Wyjmowanie kluczyka:
Kluczyk najpierw przekr´ciç do po∏o˝enia pionowego a nast´pnie wyjàç,
lub: Kluczyk najpierw przekr´ciç do po∏o˝enia
poziomego (jak 2) a nast´pnie wyjàç.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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centralne blokowanie ze zdalnym uruchamianiem i urzàdzenie alarmowe
Centralne blokowanie ze zdalnym uruchamianiem

Sprawdzenie sygna∏ów diody Êwiecàcej LED
Dioda mruga powoli z d∏ugimi przerwami:
alarm jest w∏àczony
Dioda mruga szybko z krótkimi przerwami:
alarm zosta∏ uruchomiony
Dioda mruga powoli i regularnie: system
ultradêwi´kowy jest wy∏àczony
Dioda Êwieci si´ stale przy w∏àczonym zap∏onie: uszkodzenie uk∏adu alarmowego
Dioda zaÊwieci si´ w czasie 30 sekund po
wy∏àczeniu zap∏onu: wykryty ruch wewnàtrz
samochodu

•
•
•
•
•

Twój samochód mo˝e byç wyposa˝ony w zdalne sterowanie centralnego blokowania za pomocà r´cznego nadajnika (1), dzia∏ajàcego na odleg∏oÊç do 8 metrów od samochodu.
Do samochodu mo˝e byç zaprogramowane przez
Twojego dealera do 4 nadajników.

2

• Zamykanie i otwieranie za pomocà zdalnego nadajnika nie jest mo˝liwe przy w∏àczonym zap∏onie.
• Je˝eli w ciàgu 2 minut po odblokowaniu ˝adne
drzwi nie zostanà otwarte, uk∏ad zostanie ponownie zablokowany.
Przy uruchomieniu zdalnego nadajnika nast´puje:
- zaÊwiecenie Êwiate∏ wszystkich kierunkowskazów,
- przy odblokowaniu zaÊwiecà si´ Êwiat∏a oÊwietlenia wn´trza na 25 sekund (lub do czasu w∏àczenia zap∏onu)*,
- przy zablokowywaniu zgasnà Êwiat∏a oÊwietlenia
wn´trza*.
* zale˝y to od po∏o˝enia prze∏àcznika oÊwietlenia wn´trza
Za pomocà w∏àcznika (2) na konsoli Êrodkowej wszystkie drzwi mogà byç zablokowane lub odblokowane
przy w∏àczonym zap∏onie (do 30 sekund po wy∏àczeniu zap∏onu mo˝liwe jest tylko odblokowanie, nie ma
mo˝liwoÊci blokowania).

•

Urzàdzenie alarmowe
Twój samochód mo˝e byç wyposa˝ony w urzàdzenie
alarmowe (jako wyposa˝enie dodatkowe) które uruchamiane jest przez otwarcie drzwi, pokrywy baga˝nika
(lub drzwi tylnych) i pokrywy maski, oraz przez czujniki
ultradêwi´kowe zabezpieczajàce wn´trze.

•

W∏àczanie i wy∏àczanie systemu alarmowego
Uk∏ad alarmowy w∏àczany jest za pomocà nadajnika zdalnego
sterowania centralnego blokowania.
W tym samym czasie zapalajà si´ Êwiat∏a kierunkowskazów, dioda
na tablicy rozdzielczej oraz zostaje wy∏àczony rozrusznik.
W przypadku w∏amania do samochodu
- Êwiat∏a ostrzegawcze kierunkowskazów b´dà migaç przez 5
minut,
- syrena b´dzie dzia∏aç przez 30 sekund,
- uk∏ad rozruchowy b´dzie przerwany.
Je˝eli b´dzie podj´ta próba roz∏àczenia przewodów elektrycznych syrena b´dzie dzia∏aç przez 30 sekund. 15 sekund po wywo∏aniu alarmu system b´dzie na nowo zaktywizowany.
Czujniki ultradêwi´kowe (które wykrywajà ruch we wn´trzu samochodu) mogà byç wy∏àczone w czasie 30 sekund od wy∏àczenia silnika za pomocà prze∏àcznika (3) na konsoli Êrodkowej, zanim zostanie ponownie w∏àczony alarm.

2.12

Wymiana baterii (normalny czas pracy oko∏o 3 lat)
Otworzyç nadajnik zdalnego sterowania za pomocà monety w∏o˝onej w pierÊcieƒ mi´dzy górà i do∏em obudowy nadajnika i przekr´cenie
jej (pierÊcieƒ pozostawiç na miejscu).
Wymieniç dwie litowe baterie (typu CR2016
lub DI2016).
Za∏o˝yç pokryw´ i sprawdziç czy jest bezpiecznie zamocowana dla zabezpieczenia
przed przedostaniem si´ wody do obudowy.

•
•

Uwaga:
Cz´ste u˝ywanie nadajnika zdalnego sterowania poza zakresem 8 metrów mo˝e spowodowaç koniecznoÊç przeprogramowania
urzàdzenia przez Twojego dealera.
Stosowanie alarmów samochodowych mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od kraju i jego
przepisów prawnych.

•
•

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

baga˝ w samochodzie
Wskazówki dotyczàce pakowania baga˝u:

• Przy ∏adowaniu, uk∏adaj baga˝ w sposób

uporzàdkowany – ci´˝kie przedmioty jak
najdalej do przodu. Zapobiega to przesuwaniu si´ baga˝u i poprawia rozk∏ad
obcià˝enia na tylnà oÊ.

2

• Zabezpiecz ci´˝ki baga˝ za pomocà
Êrodkowego pasa tylnych siedzeƒ.

• Du˝e lub ci´˝kie paczki mo˝na mocowaç w baga˝niku pasami baga˝owymi,
wykorzystujàc do tego celu zaczepy
znajdujàce si´ w naro˝ach pod∏ogi baga˝nika (wyposa˝enie dodatkowe).

• Mniejszy i l˝ejszy baga˝ mo˝e byç zaPrzewo˝enie drobnego baga˝u
1. Schowek podr´czny
2. Kieszeƒ na dokumenty w os∏onach
przeciws∏onecznych
3. Zag∏´bienie na przewo˝enie monet
i drobnych przedmiotów
4. Punkty mocowania baga˝nika dachowego Volvo (na dachu)
5. Oczka do mocowania baga˝u (wyposa˝enie dodatkowe)
6. Wn´ki w baga˝niku
7. Pó∏ka podokienna (na takie przedmioty jak garderoba itp.)

8. Schowek na kasety (i korektor akustyczny radia) na konsoli nad tunelem
9. Kieszenie boczne na drzwiach przednich
10. Schowek w konsoli nad tunelem
11. Kieszenie w oparciach przednich siedzeƒ
12. Schowek na narz´dzia
13. Ko∏o zapasowe
14. Trójkàt ostrzegawczy

bezpieczony za pomocà siatki ochronnej Volvo (wyposa˝enie dodatkowe),
mocowanej do zaczepów w baga˝niku.

• Ma∏e przedmioty mogà byç przewo˝o-

ne w pojemniku specjalnie wykonanym
dla samochodów Volvo serii 400 (wyposa˝enie dodatkowe), który jest zamocowany pasami do Êcian bocznych.
Ma on specjalnie uformowanà pokryw´
która s∏u˝y jako zabezpieczenie mi´dzy
zamkiem otwartej pokrywy baga˝nika/drzwi tylnych i baga˝em.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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pó∏ka podokienna, przestrzeƒ siedzeƒ tylnych
Uwaga!
• Na pó∏ce podokiennej nie wolno k∏aÊç
luênych przedmiotów, ani umieszczaç
ich pod siedzeniami lub opieraç ich
o oparcie tylnych siedzeƒ tak aby wystawa∏y do Êrodka. W przypadku ostrego hamowania lub zderzenia mogà
one powodowaç urazy cia∏a.

2

• W trakcie za∏adunku lub wy∏adunku
baga˝u silnik powinien byç zawsze wy∏àczony. Zapobiegnie to ruszeniu pojazdu gdy nastàpi przypadkowe tràcenie
dêwigni zmiany biegów.

Sk∏adanie oparcia tylnych siedzeƒ

Wyjmowanie pó∏ki podokiennej

1 Otworzyç tylne drzwi. Pasy bezpieczeƒstwa prze∏o˝yç na sta∏à cz´Êç oparcia.

1 Odczepiç dwie linki podwieszajàce
2 Odchyliç pó∏k´ i uwolniç ze sworzni

2 Przesunàç w gór´ uchwyt za oparciem
(widoczny przez tylnà szyb´)
3 Z∏o˝yç oparcie do przodu.

2.14

Uwaga!
Je˝eli zachodzi potrzeba podró˝owania z odczepionà pó∏kà podokiennà, nale˝y u∏o˝yç jà
na pod∏odze w baga˝niku lub za oparciami
tylnych siedzeƒ. Nie nale˝y wieêç jej na wierzchu poniewa˝ przy ostrym hamowaniu mo˝e
polecieç do przodu.

dach otwierany uruchamiany elektrycznie
Otwieranie zamkni´tej p∏yty dachowej
Nacisnàç tylnà cz´Êç w∏àcznika (1)
P∏yta dachowa (2) przesuwa si´ razem z wewn´trznym p∏atem sufitowym do ty∏u.

Zamykanie otwartej p∏yty dachowej

2

Przytrzymaç wciÊni´tà przednià cz´Êç
w∏àcznika (3)…
zewn´trzna cz´Êç p∏yty (4) przesunie si´
do przodu i zamknie. (Wewn´trznà cz´Êç
nale˝y zasunàç r´kà.)
Odchylanie p∏yty dachowej

Po∏o˝enie blokowania pokrywy
baga˝nika (460)
Pokrywa baga˝nika samochodu 460 jest
wyposa˝ona w dodatkowà blokad´ w po∏o˝eniu pe∏nego otwarcia, aby uniknàç
niepo˝àdanego zamkni´tego przy silnym
wietrze.

Wcisnàç przednià cz´Êç w∏àcznika…
p∏yta dachowa odchyli si´ do po∏o˝enia
przewietrzania.
(Dla zwi´kszenia intensywnoÊci przewietrzania nale˝y r´cznie odsunàç wewn´trzny p∏at sufitowy).
Opuszczanie odchylonej pokrywy dachowej

Uwaga!
Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby przy
zamykaniu p∏yty dachowej, nie w∏o˝yç
ràk lub palców (dotyczy to szczególnie
dzieci) pomi´dzy ruchome cz´Êci i obrze˝e.

Przytrzymaç wciÊni´tà tylnà cz´Êç w∏àcznika…
odchylona pokrywa obni˝y si´ i zamknie.
Je˝eli pokrywa nie chce si´ zamknàç: Przeczytaj rozdzia∏ 4 – „Sytuacje awaryjne…”

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

2.15

korek wlewu paliwa, zaczepy do holowania pojazdu

2

Korek wlewu paliwa

Zamykany korek wlewu paliwa

Zaczepy holownicze

Odkr´ciç korek i zaczepiç go na uchwycie
pokrywy wlewu.

Po zablokowaniu korek zewn´trzny (1)
kr´ci si´ swobodnie.

Na przodzie i z ty∏u samochodu umieszczone sà zaczepy do liny holowniczej.

Po zatankowaniu zakr´ciç korek – a˝ do
charakterystycznego „klikni´cia” i zamknàç pokrywk´

Otwieranie:
• Przytrzymaç korek, w∏o˝yç i przekr´ciç
kluczyk (2) pó∏ obrotu w lewo.
• Odkr´ciç korek (3).

Uwaga!
W wi´kszoÊci krajów holowanie pojazdów
podlega przepisom o maksymalnej pr´dkoÊci holowania.

Zamykanie:
• Zakr´ciç korek (4) – do us∏yszenia klikni´cia.
• W∏o˝yç i obróciç kluczyk pó∏ obrotu
w prawo (5).
2.16

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

pokrywa silnika

2

Zwalnianie zaczepu pokrywy silnika

Zamykanie pokrywy silnika

• Pociàgnàç za uchwyt (1), który znajdu-

• Jednà r´k´ po∏o˝yç na zewn´trznej stronie

Otwieranie pokrywy silnika

•
•
•

je si´ pod deskà rozdzielczà po lewej
stronie.

• Nacisnàç dêwigienk´ (2) w lewà stronie
i zwolniç zaczep bezpieczeƒstwa

• PodnieÊç pokryw´.

pokrywy silnika, po tej stronie gdzie znajduje
si´ podpórka z amortyzatorem gazowym,
a nast´pnie
OpuÊciç os∏on´
Po∏o˝yç obie r´ce na przedniej kraw´dzi pokrywy silnika (3), w jej Êrodkowej cz´Êci i
Docisnàç pokryw´ a˝ do us∏yszenia „zatrzaÊni´cia”.

Po∏o˝enie warsztatowe
(otwarcie do pozycji pionowej)

• UnieÊç pokryw´ dalej ni˝ normalnie –
a˝ do momentu gdy podpórka (4) wejdzie w zaczep (5)

Zamykanie os∏ony silnika z po∏o˝enia warsztatowego

• Jeszcze
Uwaga!
Nale˝y zawsze sprawdzaç czy pokrywa
silnika jest dobrze zamkni´ta!

troch´ unieÊç pokryw´ (6)
i uwolniç podpórk´ (7) z zaz´bienia
z zaczepem (5).
• Zamknàç pokryw´ silnika zgodnie
z wczeÊniejszym opisem.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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szyby boczne

2

Elektryczne podnoszenie szyb

Wy∏àcznik podnoÊników szyb w tylnych drzwiach

Opuszczenie i podnoszenie szyb z podnoÊnikiem elektrycznym sterowane jest za pomocà
prze∏àczników wahliwych umieszczonych
w drzwiach.
Drzwi kierowcy wyposa˝one sà w prze∏àczniki
sterowania szyb wszystkich okien.
Elektryczne podnoÊniki szyb dzia∏ajà tylko
wówczas gdy w∏àczony jest zap∏on. Dlatego
te˝, opuszczajàc samochód, nale˝y zabieraç
kluczyki ze sobà. Ustrze˝e to przed manipulowaniem przez dzieci zostawione w samochodzie bez opieki doros∏ych.

2.18

Uwaga!
Dotyczy przede wszystkim dzieci pozostawionych w samochodzie bez nadzoru.
Zamykajàc okna nale˝y uwa˝aç na to, aby
nikt nie w∏o˝y∏ r´ki lub palców pomi´dzy
szyb´ i ram´ okna.
Nie wolno pozostawiaç kluczyka w stacyjce.

Aby uniemo˝liwiç ma∏ym dzieciom podnoszenia i opuszczania szyb, dzia∏anie
podnoÊników w tylnych drzwiach mo˝na
wy∏àczyç wy∏àcznikiem (1), który znajduje
si´ na konsoli drzwi kierowcy.

•

ON (w∏àczone): szyby mo˝na opuszczaç
i podnosiç w∏àcznikiem w odpowiednich drzwiach.

•

OFF (wy∏àczone): szyby w tylnych drzwiach
mo˝e uruchamiaç tylko kierowca.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

uruchomienie i jazda
Pytania dotyczàce stosowania benzyny bezo∏owiowej
Czy w tym samochodzie mog´ u˝ywaç
benzyn´ bezo∏owiowà?
Tak, ka˝dy samochód Volvo z silnikiem
benzynowym mo˝e u˝ywaç benzyny bezo∏owiowej (LOB 95 lub RON 95). Jednakowo˝, samochody wyposa˝one w dopalacz katalityczny mogà tankowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà! (LOB
95/RON 95).
W tym ostatnim przypadku obok korka
wlewu paliwa znajdziesz nalepk´ z napisem „UNLEADED FUEL ONLY” – TYLKO
BENZYNA BEZO¸OWIOWA.
Jadàc samochodem za granic´ proÊ o…
GB
S
F
D
I
E
NL
DK
P

unleaded petrol
blyfri bensin
essence sans plomb
unverbleites Benzin
benzina senza piombo
gasolina sin plomo
ongelode benzine
blyfri benzin
gasolino sem chumbo

spis treÊci
Uruchomienie silnika
Zmiana biegów
Stosowanie hamulca r´cznego
Automatyczna skrzynia biegów
Docieranie samochodu
Styl jazdy a zu˝ycie paliwa

strona
3.2
3.4
3.4
3.5 do 3.8
3.9
3.9

Porady dotyczàce:
jazdy
z baga˝nikiem dachowym
3.2
uk∏adu hamulcowego, ABS
3.11
holowania
przyczepy kempingowej
lub baga˝owej
3.12 do 3.15
bezpieczeƒstwa pasa˝erów
3.16
opon, warunków zimowych
3.17

uruchomienie i jazda
Post´powanie, zalecenia i przestrogi

3

W niniejszym rozdziale omawiamy praktyczne aspekty jazdy samochodem, w tym istotne Êrodki bezpieczeƒstwa oraz zamieszczamy rady jak jeêdziç oszcz´dnie.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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uruchomienie silnika
Uruchomienie silnika
Uwaga!
Przed uruchomieniem silnika nale˝y zawsze
szeroko otworzyç drzwi gara˝u. Spaliny samochodowe zawierajà bezwonny i niewidzialny tlenek w´gla, który jest bardzo trujàcy.
Uwaga!
Nale˝y unikaç wielokrotnych prób uruchomienia silnika, gdy˝ nastàpi wtryÊni´cie zbyt
du˝ej iloÊci benzyny do silnika, ale…
Nie w∏àczaç rozrusznika jednorazowo na
d∏u˝ej ni˝ na 20 sekund.
Nie wolno wykorzystywaç rozrusznika do przetaczania samochodu z w∏àczonym biegiem. Mo˝e
to spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie
rozrusznika, w wyniku jego przegrzania.
Zaraz po rozruchu zimnego silnika nie wolno
wprowadzaç go na wysokie obroty!

3

2 Dêwigni´ zmieny biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym.

•

3 Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a.
Nie wciskaç peda∏u gazu!

•
•

4 Kluczyk w stacyjce obróciç do po∏o˝enia „start”.
Kiedy tylko silnik zacznie pracowaç nale˝y zwolniç kluczyk.

•

Uwaga!
Przed uruchomieniem silnika i rozpocz´ciem
jazdy nale˝y sprawdziç czy…

• wszystkie sk∏adniki baga˝u sà bezpiecznie
ulokowane w samochodzie
• lusterka wsteczne sà ustawione prawid∏owo
• fotel kierowcy ma w∏aÊciwe po∏o˝enie
• kierownica jest ustawiona na w∏aÊciwej wysokoÊci
• pasy bezpieczeƒstwa sà za∏o˝one prawid∏owo
…i nie dokonywaç ˝adnych regulacji w czasie
jazdy!

3.2

1 Sprawdziç czy hamulec r´czny jest zaciàgni´ty.

Uruchomienie silnika w samochodzie
z automatycznà skrzynià biegów
1 Sprawdziç czy prze∏àcznik biegów jest
w po∏o˝eniu P
(lub w po∏o˝eniu N – je˝eli zaciàgni´ty
jest hamulec r´czny).
2 Kluczyk w stacyjce obróciç do po∏o˝enia „start”.
Nie wciskaç peda∏u gazu!
Kiedy tylko silnik zacznie pracowaç nale˝y zwolniç kluczyk.
3 Wcisnàç peda∏ hamulca i przesunàç
prze∏àcznik biegów w ˝àdane po∏o˝enie
jazdy.
4 Odczekaç a˝ skrzynia biegów w∏àczy
bieg, a nast´pnie kiedy zaczynamy odczuwaç, ˝e samochód ciàgnie, zwolniç
peda∏ hamulca (lub hamulec r´czny)
i wcisnàç peda∏ gazu.

Uruchomienie ciep∏ego silnika
W silnikach zasilanych wtryskowo uk∏ady
rozruchowe, dzia∏ajàce w czasie rozgrzewania si´ silnika, sterowane sà elektronicznie w sposób automatyczny. Dlatego te˝,
procedura uruchamiania silnika jest taka
sama, niezale˝nie od tego czy silnik jest
zimny czy nagrzany.
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temperatura silnika, dopalacz katalityczny
Temperatura pracy silnika
Ró˝nica temperatur oleju w silniku, który sta∏
ca∏à noc w gara˝u, oraz w silniku, który pracowa∏ przez pó∏ godziny lub d∏u˝ej – jest znaczna.
Skutek jest taki, ˝e silnik „nie czuje si´ dobrze”
póki nie osiàgnie swojej normalnej temperatury
pracy.

Rozgrzewaj silnik szybko!
DoÊwiadczenie mówi nam, ˝e silniki samochodów u˝ywanych przewa˝nie na krótkich trasach,
co obejmuje cz´ste uruchomienia i gaszenia silnika, zu˝ywajà si´ szybciej. Dzieje si´ to dlatego, ˝e silnik nie ma mo˝liwoÊci osiàgni´cia normalnej temperatury pracy.
Dlatego te˝ bardzo wa˝ne jest, aby silnik jak najszybciej uzyska∏ normalnà temperatur´ pracy.
Nie rozgrzewaj silnika w taki sposób, ˝e zwi´kszasz jego pr´dkoÊç obrotowà na postoju.
Po uruchomieniu nale˝y jak najszybciej rozpoczàç jazd´ – jadàc ∏agodnie i nie poddajàc silnika nadmiernym obcià˝eniom.
Goràcy silnik
Nale˝y unikaç wy∏àczania silnika kiedy jest on
bardzo rozgrzany. Kiedy zatrzymujesz si´ na
postoju przy autostradzie po szybkiej jeêdzie,
to przed wy∏àczeniem silnika daj mu popracowaç na wolnych obrotach przez mniej wi´cej
minut´. Dzi´ki temu uk∏ad ch∏odzenia b´dzie
móg∏ odprowadziç ciep∏o z najbardziej rozgrzanych miejsc silnika.

Wa˝ne zalecenie dla silników z turbodo∏adowaniem
Nie wolno korzystaç z pe∏nej mocy silnika
zaraz po ruszeniu. Olej mo˝e nie dotrzeç
na czas do niektórych miejsc smarowania,
co grozi uszkodzeniem silnika.

Dopalacz katalityczny!
Je˝eli Twój samochód wyposa˝ony jest w dopalacz katalityczny (patrz charakterystyka samochodu) nale˝y zawsze pami´taç...

...przy parkowaniu samochodu
˝e w czasie jazdy dopalacz katalityczny
bardzo si´ rozgrzewa. Je˝eli zaparkujesz
samochód na trawie lub na liÊciach, to z ∏atwoÊcià mogà si´ one zapaliç.

Turbospr´˝arka i wtryskiwacze w∏àczone
sà w dodatkowy uk∏ad ch∏odzenia silnika,
który dalej dzia∏a przez jakiÊ czas po wy∏àczeniu silnika.
Jednak˝e, je˝eli wy∏àczymy silnik w momencie gdy wirnik turbiny ma wysokie obroty, zachodzi ryzyko jego uszkodzenia przez przegrzanie lub wskutek zatarcia si´ wywo∏anego
niedostatecznym smarowaniem.

...przy uruchomieniu silnika

Nie przyspieszaj obrotów silnika tu˝
przed jego wy∏àczeniem!
Szczególnie jeÊli zatrzyma∏eÊ samochód
bezpoÊrednio po okresie szybkiej jazdy,
pozwól aby silnik popracowa∏ troch´ na
biegu ja∏owym, tak aby ∏opatki turbiny
mog∏y troch´ ostygnàç - w czasie gdy wirnik jest ciàgle smarowany.

...je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç
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aby post´powaç dok∏adnie tak jak opisano
w instrukcji obs∏ugi.
Unikaj powtarzanego uruchamiania i wy∏àczania silnika w przeciàgu kilku minut.
Mo˝e to spowodowaç przegrzewanie si´
dopalacza.

samochodu wyposa˝onego w dopalacz
katalityczny nigdy nie wolno uruchamiaç
przez holowanie. Nale˝y zastosowaç drugi
akumulator.

...przy tankowaniu
wlewaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà w przeciwnym razie dopalacz ulegnie
zniszczeniu.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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podgrzewanie i lampka kontrolna gotowoÊci do rozruchu
Uruchamianie silnika Diesla

Rozruch w niskich temperaturach

1. Wy∏àczyç wszystkie odbiorniki pràdu.

Przy temperaturach poni˝ej -10°C rozruch
nale˝y przeprowadzaç do punktu 5 jak
poprzednio:

2. Zaciàgnàç hamulec r´czny.
3. Dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym.
4. Przekr´ciç kluczyk do po∏o˝enia jazda-podgrzewanie.
5. Zaczekaç a˝ lampka kontrolna podgrzewania zgaÊnie.
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6. Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a i przekr´ciç kluczyk
do po∏o˝enia rozruch.
7. Zwolniç kluczyk jak tylko silnik zostanie uruchomiony.

Lampka kontrolna podgrzewania
Silnik Diesla jest wyposa˝ony w uk∏ad podgrzewajàcy (jedna Êwieca ˝arowa w ka˝dym
cylindrze) który s∏u˝y jako pomoc przy rozruchu silnika w niskich temperaturach.
Gdy kluczyk w stacyjce zostanie przekr´cony
do pozycji jazda-podgrzewanie, zaÊwieci si´
lampka kontrolna, wskazujàca ˝e Êwiece ˝arowe sà w∏àczone. Czas podgrzewania zale˝y od
temperatury silnika. Gdy silnik jest ciep∏y lampka zgaÊnie po krótkim czasie.
Gdy lampka zgaÊnie, oznacza to, ˝e silnik jest
gotowy do rozruchu.

3.4

8. Pozwoliç silnikowi popracowaç na wolnych
obrotach przez chwil´ bez wciskania peda∏u
akceleratora.
9. Zwolniç peda∏ sprz´g∏a.
Je˝eli silnik nie daje si´ uruchomiç w czasie 10
sekund, przekr´ciç kluczyk do pozycji blokowania kolumny kierownicy, odczekaç kilkanaÊcie sekund i powtórzyç cykl podgrzewania i
rozruchu.

6. Peda∏ sprz´g∏a wcisnàç ca∏kowicie.
7. Przekr´ciç kluczyk do po∏o˝enia rozruch.
8. Wcisnàç do oporu peda∏ akceleratora.
9. Przy wzrastajàcych obrotach zwolniç
peda∏ akceleratora.
10. Pozwoliç silnikowi popracowaç na
wolnych obrotach.
11. Zwolniç peda∏ sprz´g∏a.
Wskazówka:
Przy temperaturach poni˝ej +5°C zaczyna dzia∏aç dodatkowy mechanizm wolnych obrotów, aby u∏atwiç rozruch zimnego silnika.

Uwaga!
Zakres obrotów powy˝ej 4000 obr/min (czerwony sektor na obrotomierzu) mo˝e byç wykorzystywany tylko na krótko i tylko wówczas gdy
silnik jest nagrzany do temperatury pracy, np.
do przyspieszenia przy zmianie prze∏o˝enia na
wy˝szy bieg.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

po∏o˝enia dêwigni zmiany biegów, hamulec r´czny
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P∏ynna zmiana biegów

• Wcisnàç do koƒca peda∏ hamulca.
• 1 i 2 bieg: najpierw nale˝y przesunàç
dêwigni´ w lewo, a nast´pnie mo˝na
w∏àczyç bieg (1 lub 2).

Hamulec r´czny

• Wsteczny bieg (R): dwoma palcami

unieÊç ko∏nierz pod ga∏kà, przesunàç
dêwigni´ ca∏kiem w lewo, a nast´pnie
do przodu.

Parkujàc samochód zawsze zaciàgaj hamulec r´czny. Dodatkowo dla bezpieczeƒstwa mo˝na samochód zostawiç na
w∏àczonym biegu.

• 3 i 4 bieg: z po∏o˝enia neutralnego (N)
przesunàç dêwigni´ do przodu lub do
ty∏u.

•5

bieg: najpierw nale˝y przesunàç
dêwigni´ ca∏kiem w prawo, a nast´pnie
w∏àczyç 5 bieg.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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operowanie prze∏àcznikiem biegów
Przed uruchomieniem silnika prze∏àcznik powinien znajdowaç si´ w pozycji P.

Przesuni´cie prze∏àcznika z pozycji P do 1

Przesuni´cie prze∏àcznika z 1 do P

Aby wybraç po∏o˝enia zaznaczone na ilustracji kolorem ró˝owym (P, R lub N)...

Aby wybraç po∏o˝enie zaznaczone na ilustracji kolorem ró˝owym (N, R lub P)...

• samochód musi byç unieruchomiony
• pr´dkoÊç obrotowa silnika nie mo˝e

• samochód musi byç unieruchomiony
• pr´dkoÊç obrotowa silnika nie mo˝e

byç wy˝sza ni˝ obroty biegu ja∏owego.
z P na R: nale˝y ca∏kowicie wcisnàç przycisk

z R na N, D i 3: pociàgnàç dêwigni´
prze∏àcznika do ty∏u.
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byç wy˝sza ni˝ obroty biegu ja∏owego

z R na P: nale˝y ca∏kowicie wcisnàç przycisk
z N na R: ca∏kowicie wcisnàç przycisk i

(Przed pozostawieniem prze∏àcznika
w pozycji P zaciàgnij hamulec. W przeciwnym razie samochód zacznie jechaç
do przodu.)

z D na N: wcisnàç przycisk cz´Êciowo

Aby wybraç po∏o˝enia (w czasie jazdy)
zaznaczone na ilustracji kolorem zielonym (D, 3, 2 lub 1)...

Aby wybraç po∏o˝enia (w czasie jazdy)
zaznaczone na ilustracji kolorem zielonym (1, 2, 3 lub D)…

Zmiana w dó∏...

Zmiana w gór´

z D na 3: przesunàç dêwigni´ prze∏àcznika do ty∏u,
z 3 na 2: wcisnàç cz´Êciowo przycisk i

z 1 a˝ do D: przesuwaç prze∏àcznik
do przodu
(Bez jakiegokolwiek wciskania przycisku!)

z 2 na 1: wcisnàç przycisk ca∏kowicie.
3.6
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po∏o˝enia prze∏àcznika biegów
Co si´ dzieje gdy dêwignia prze∏àcznika jest w po∏o˝eniu...
P Park – Parkowanie: nap´d jest roz∏àczony i zablokowany, tak aby zabezpieczyç zaparkowany samochód przed toczeniem si´.
R Reverse – Wsteczny: w∏àczony jest
bieg wsteczny
N Neutral – Neutralny: nap´d jest roz∏àczony
D Drive – Jazda: skrzynia biegów dzia∏a
ca∏kowicie automatycznie, korzystajàc
z czterch prze∏o˝eƒ - zale˝nie od po∏o˝enia peda∏u gazu, pr´dkoÊci jazdy, obcià˝enia i nachylenia drogi.
(D4)
3 Skrzynia automatycznie zmienia na
najbardziej stosowne prze∏o˝enie - ale
tylko w zakresie pierwszego, drugiego
i trzeciego biegu.
(D3)
2 Skrzynia automatycznie zmienia na
najbardziej stosowne prze∏o˝enie - ale
tylko w zakresie pierwszego i drugiego biegu.
(D2)
1 Skrzynia biegów dzia∏a wy∏àcznie na
pierwszym biegu.
(D1)
Je˝eli wybierzemy to po∏o˝enie w momencie gdy w∏àczony jest inny bieg,
zmiana biegu zostanie opóêniona do
chwili gdy pr´dkoÊç samochodu zmaleje do zakresu pierwszego biegu.

Kiedy korzystaç z jakich po∏o˝eƒ...

Wa˝ne zastrze˝enia i uwagi!

P Z po∏o˝enia parkowania nale˝y korzystaç przy uruchamianiu silnika oraz
kiedy samochód jest zaparkowany.

P Nigdy nie wolno oddalaç si´ od samochodu z pracujàcym silnikiem!

R S∏u˝y do cofania samochodu.
Po w∏àczeniu R samochód zacznie poruszaç si´ powoli do ty∏u!
N Je˝eli samochód znajdujàcy si´ w ruchu miejskim zatrzyma si´ na pewien
czas, nale˝y prze∏àczyç na N.
W tym po∏o˝eniu mo˝na równie˝ uruchamiaç silnik.
D Stosuj w czasie normalnej jazdy z automatycznà zmianà biegów.
Po w∏àczeniu D (3, 2 lub 1 równie˝!) samochód mo˝e zaczàç toczyç si´ powoli.
3 Stosuj dla unikni´cia niepotrzebnego
w∏àcznia i wy∏àczania 4 biegu w czasie jazdy w du˝ym ruchu lub po kr´tych bocznych drogach, przy ciàgle zmieniajàcych
si´ warunkach pracy nap´du.
2 Stosuj w czasie jazdy w terenie pagórkowatym lub górzystym. Daje to dodatkowe hamowanie silnikiem przy zjazdach, odcià˝ajàc hamulce samochodu i zapobiegajàc ich przegrzaniu.
1 Stosuj wy∏àcznie dla osiàgni´cia maksymalnego efektu hamowania silnikiem przy
zjazdach ze stromych wzniesieƒ.

Parkujàc na pochy∏oÊci - nale˝y zawsze zaciàgnàç hamulec r´czny!
N Kiedy prze∏àcznik znajduje si´ w po∏o˝eniu neutralnym nale˝y zawsze zaciàgnàç hamulec r´czny!
Przed rozpocz´ciem wszelkich czynnoÊci obs∏ugowych na samochodzie
z pracujàcym silnikiem, nale˝y w∏àczyç
po∏o˝enie N i zaciàgnàç hamulec
r´czny.
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D Przed prze∏àczeniem z N na D - przy
pracujàcym silniku, zawsze wciÊnij peda∏ hamulca lub zaciàgnij hamulec
r´czny (równie˝ z N na R, 3, 2 lub 1).
3 Przed w∏àczeniem 3, nale˝y zmniejszoÊç
pr´dkoÊc jazdy poni˝ej 135 km/godz.
Zapobiega to niepotrzebnemu wzrostowi
pr´dkoÊci obrotowej silnika.
2 Przed w∏àczeniem 2, nale˝y zmniejszyç
pr´dkoÊç jazdy poni˝ej 110 km/godz.
Zapobiega to niepotrzebnemu wzrostowi
pr´dkoÊci obrotowej silnika.
1 Przed w∏àczeniem 1, nale˝y zmniejszyç
pr´dkoÊç jazdy poni˝ej 60 km/godz.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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automatyczna skrzynia biegów, jazda
Jazda samochodem wyposa˝onym
w automatycznà skrzynià biegów
Warunki ustalone
Jazda ekonomiczna wymaga stosowania
po∏o˝enia D. Nale˝y wcisnàç peda∏ gazu,
rozp´dziç pojazd do ˝àdanej pr´dkoÊci,
a nast´pnie stopniowo popuszczaç peda∏
- tyle aby utrzymaç t´ pr´dkoÊç jazdy. Nastàpi wówczas automatyczne wybranie
„prze∏o˝enia bezpoÊredniego” czyli biegu
4, który zapewnia mo˝liwie najni˝szà
pr´dkoÊç obrotowà silnika i w rezultacie najmniejsze zu˝ycie paliwa.
Jadàc kr´tymi bocznymi drogami, mo˝na
u˝ywaç biegu 3, tak aby mieç do dyspozycji niewielkie hamowanie silnikiem na
zakr´tach i zjazdach ze wzniesieƒ.
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Kick-down (szybka zmiana biegu na
ni˝szy)
Z mo˝liwoÊci tej korzystamy kiedy potrzebne jest szybkie przyspieszenie lub
przy wyprzedzaniu. Aby w∏àczyç funkcj´
kick-down nale˝y szybko i do oporu wcisnàç peda∏ gazu. Nastàpi wówczas automatyczne prze∏àczenie na ni˝szy bieg.
Po rozp´dzeniu pojazdu do maksymalnej
pr´dkoÊci dla danego biegu, lub po zwolnieniu peda∏u gazu, skrzynia biegów ponownie w∏àczy wy˝szy bieg.

Precyzyjne manewrowanie
Przy manewrowaniu na parkingu lub
wje˝d˝aniu do gara˝u, mo˝na wykorzystaç efekt „pe∏zania” pojazdu wyposa˝onego w automatycznà skrzyni´ biegów.
Uruchamiamy silnik i wciskajàc peda∏ hamulca w∏àczamy D. Popuszczajàc hamulec (ale nie dodajàc gazu) mo˝emy bardzo wolno przemieszczaç si´ samochodem do przodu. Zwi´kszajàc nacisk na
peda∏ hamulca, ponownie zatrzymujemy
pojazd.
Ca∏kowite zatrzymanie pojazdu
Aby zatrzymaç pojazd, zwalniamy peda∏
gazu i uruchamiamy hamulce. Nie ma potrzeby prze∏àczania dêwigni prze∏àcznika
poniewa˝ automatyczna skrzynia biegów
sama redukuje biegi.
W czasie gdy samochód stoi z pracujàcym silnikiem – np. w korku ulicznym, nale˝y prze∏àczyç w po∏o˝enie N, tak aby
nie doprowadzaç do przegrzewania si´
skrzyni biegów.
Uwaga!
BezpoÊrednio po wybraniu biegu nie
wolno wciskaç peda∏u gazu!

Funkcja „kick-down” nie dzia∏a przy pr´dkoÊciach jazdy powy˝ej 120 km/godz.
3.8

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

ogólne wskazówki dotyczàce docierania i stylu jazdy
Docieranie nowego samochodu

Styl jazdy i ekonomia zu˝ycia paliwa

Korzystnie b´dzie, je˝eli przez pierwszych
kilkaset kilometrów, b´dziemy unikaç wykorzystywania pe∏nych mo˝liwoÊci samochodu. Dla przyk∏adu, w samochodach
z automatycznà skrzynià biegów, nale˝y
unikaç pe∏nego wciskania peda∏u gazu
(stosowania kick-down) – chyba, ˝e jest to
rzeczywiÊcie konieczne.

Styl jazdy majàcy na celu oszcz´dnoÊç zu˝ycia paliwa to nie koniecznie wolna jazda, lecz
jazda p∏ynna i z wyobraênià. W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y unikaç gwa∏townego ruszania
czy ostrego hamowania.

Delikatne traktowanie pozwoli ró˝nym powierzchniom ∏o˝ysk, hamulcom, uk∏adowi
przeniesienia nap´du itp., dobrze dotrzeç
si´, a to zapewni optymalnà ˝ywotnoÊç
silnika i skrzyni biegów.

Na oszcz´dne zu˝ycie paliwa wp∏ywa równie˝ przestrzeganie poni˝szych zasad:

• szybko nagrzewaj silnik (zimny silnik

3

zu˝ywa wi´cej paliwa).

• na szosie jedê ze sta∏à pr´dkoÊcià.
• unikaj jazdy na krótkich odcinkach
przy zimnym silniku.

• unikaj przewo˝enia zbytecznych ∏adunków.

• unikaj stosowania opon zimowych lub

baga˝nika dachowego kiedy nie jest
to konieczne.

• unikaj je˝d˝enia samochodem z usterkami (patrz rozdzia∏ „konserwacja”).

Uwaga!
Dodatkowy dywanik przy kierowcy mo˝e powodowaç utrudnienie ruchu peda∏u gazu.
Nale˝y zawsze sprawdziç czy peda∏ gazu
ma swobod´ ruchu.
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ogólne wskazówki dotyczàce prowadzenia samochodu
Prowadzenie si´ samochodu
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Przy okreÊlonej masie w∏asnej, Twój pojazd ma
neutralnà charakterystyk´ prowadzenia si´ –
z niewielkà sk∏onnoÊcià do podsterownoÊci.
Taka charakterystyka i dobre rozmieszczenie
mas zapewniajà dobrà statecznoÊç na zakr´tach i ograniczajà ryzyko poÊlizgu tylnych kó∏.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e w miar´ ∏adowania
samochodu, w∏asnoÊci te ulegajà zmianie. Bardzo wa˝nym czynnikiem jest ciÊnienie w ogumieniu, dlatego te˝ nale˝y przestrzegaç zaleceƒ umieszczonych w rozdziale „konserwacja”.
Nie zalecamy równie˝ zak∏adania opon ró˝nej
marki – na przyk∏ad promieniowych i diagonalnych. Takie post´powanie mo˝e w radykalny
sposób zmieniç charakterystyk´ zachowania
si´ samochodu na drodze.

Jazda z baga˝nikiem dachowym
Mo˝na zamontowaç firmowy baga˝nik
Volvo, który mocowany jest w specjalnych miejscach na dachu samochodu.

Jazda z otwartym ty∏em
Je˝eli jedziemy z otwartymi drzwiami tylnymi
lub pokrywà baga˝nika, szczególnie z wystajàcym d∏ugim ∏adunkiem, zachodzi niebezpieczeƒstwo zasysania spalin do wn´trza samochodu (w tym tlenku w´gla).

cane jest stosowanie siatki baga˝owej.

Aby wykluczyç zagro˝enie dla osób podró˝ujàcych samochodem, nale˝y zamknàç wszystkie
okna, nast´pnie ustawiç prze∏àczniki nagrzewnicy i dmuchawy na intensywne przewietrzanie
przez nawiewy na szyby (otworzyç wszystkie
dysze nawiewowe, prze∏àcznik w po∏o˝eniu
VENT, dmuchawa na biegu 4).
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• Maksymalne obcià˝enie dachu przy

zastosowaniu baga˝nika dachowego
Volvo wynosi 75 kg.
• ¸adunek na baga˝niku dachowym nale˝y roz∏o˝yç równo. (Przy równo roz∏o˝onym ∏adunku, 30% masy przypada
na oÊ przednià i 70% na oÊ tylnà).

• Najci´˝sze przedmioty nale˝y uk∏adaç
najbli˝ej dachu.
• Nale˝y dobrze umocowaç ∏adunek: zale• Pami´taj, ˝e po za∏adowaniu baga˝nika

dachowego, Êrodek ci´˝koÊci samochodu
przesuwa si´, powodujàc zmian´ charakterystyki prowadzenia samochodu.
• Jedê p∏ynnie
• Przy wi´kszym baga˝u, samochód jest
bardziej wra˝liwy na boczne podmuchy
wiatru.

Jazda w ró˝nych warunkach pogodowych
Dostosowanie stylu jazdy do warunków
panujàcych na drodze stanowi zasadniczy aspekt bezpieczeƒstwa jazdy.
Jadàc po mokrej nawierzchni, zawsze
pami´taj aby:
• ruszaç p∏ynnie i unikaç gwa∏townego
przyspieszania lub hamowania;
• zachowaj wi´kszy odst´p od poprzedzajàcego Ci´ pojazdu;
• unikaj ostrych zakr´tów lub gwa∏townych zmian pasa ruchu przy nadmiernej pr´dkoÊci;
• zmniejsz pr´dkoÊç, równie˝ w czasie
ulewnego deszczu – w warunkach ograniczonej widocznoÊci i ryzyka poÊlizgu.
Na drogach oÊnie˝onych i oblodzonych:
• jedê ostro˝nie i z wyobraênià;
• zachowuj szczególnà ostro˝noÊç
w pos∏ugiwaniu si´ kierownicà i innymi
elementami sterowania;
• zachowaj du˝y odst´p od pojazdu przed
Tobà i innych u˝ytkowników drogi.

• Zalecamy, aby nie jeêdziç z za∏o˝onym

baga˝nikiem dachowym gdy nie jest
on potrzebny. Powoduje to zwi´kszone
opory jazdy, a zatem zwi´ksza zu˝ycie
paliwa.
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porady ogólne, hamulce
Hamulce
Intensywne wykorzystywanie hamulców
Przy jeêdzie w terenach górskich, hamulce nara˝one sà na du˝e obcià˝enia cieplne. Poniewa˝ dzieje si´ to bardzo cz´sto
przy niedu˝ych pr´dkoÊciach jazdy, hamulce nie sà tak wydajnie ch∏odzone jak
przy jeêdzie po p∏askich drogach. Aby
uniknàç przecià˝enia hamulców, nale˝y
zje˝d˝aç na tym samym biegu, na jakim
pokonywalibyÊmy to wzniesienie pod gór´.
W ten sposób, wykorzystujemy bardziej
skutecznie hamowanie silnikiem, a hamulce
uruchamiamy tylko od czasu do czasu.
Zawilgocenie hamulców
Przy deszczowej pogodzie lub przy myciu
samochodu, mo˝liwe jest zawilgocenie
ok∏adzin hamulcowych. Mo˝e to zmieniç
zdolnoÊç hamowania samochodu.
W takich sytuacjach zalecamy, aby zaraz
po ruszeniu, przesuszyç hamulce przez
kilkakrotne lekkie przyhamowanie. Wytworzone w hamulcach ciep∏o doprowadzi
do odparowania wilgoci z ok∏adzin.

Wspomaganie hamulców nie dzia∏a
Je˝eli Twój samochód jest holowany lub toczy
si´ z wy∏àczonym silnikiem (zostaw kluczyk
w stacyjce) to peda∏ hamulca wymaga czterokrotnie silniejszego nacisku ni˝ normalnie, poniewa˝ wspomaganie uk∏adu hamulcowego
wówczas nie dzia∏a (nie dotyczy samochodów
wyposa˝onych w ABS). Peda∏ hamulca jest
bardzo twardy i sztywny.
Dlatego te˝ hamowanie nale˝y rozpoczynaç
wczeÊniej ni˝ w normalnych warunkach.
NiesprawnoÊç jednego z obwodów hamulcowych
ZaÊwieci si´ kontrolka poziomu p∏ynu hamulcowego. Skok peda∏u hamulca nieco wzroÊnie
i mo˝e wydawaç si´ bardziej mi´kki ale nacisk
na peda∏ potrzebny do uzyskania normalnej
skutecznoÊci hamowania zauwa˝alnie nie
wzroÊnie. Nale˝y sprawdziç zbiorniczek p∏ynu
hamulcowego – patrz Rozdzia∏ 4 – „Sytuacje
awaryjne…”
TRACS
Twój samochód mo˝e byç wyposa˝ony
w TRACS (TRAction Control System – uk∏ad sterowania si∏à nap´dowà kó∏). TRACS wykorzystuje elementy uk∏adu ABS do przyspieszania pojazdu lub ruszania na Êliskiej nawierzchni. W∏àcza
si´ on przy pr´dkoÊciach jazdy poni˝ej 40
km/godz, wówczas gdy jedno z kó∏ nap´dowych
zaczyna si´ Êlizgaç. Przy wy˝szych pr´dkoÊciach
wy∏àcza si´ automatycznie.

ABS
W samochodach wyposa˝onych w uk∏ad
ABS (przeciw blokowaniu kó∏ przy hamowaniu), przy ostrym hamowaniu wyczuwa
si´ pewne drgania. Jest to zjawisko normalne, informujàce kierowc´ o tym, ˝e
uk∏ad dzia∏a.
Pami´tajcie o tym, ˝e chocia˝ uk∏ad ABS
zapewnia wi´kszà statecznoÊç hamowania a droga hamowania mo˝e byç krótsza, to czas reakcji kierowcy w procesie
hamowania pozostaje ten sam!
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e ABS nie funkcjonuje
przy pr´dkoÊciach jazdy poni˝ej 5 km/godz.

3

W przypadku uszkodzenia uk∏adu ABS zapala si´ kontrolka na tablicy rozdzielczej.
W takim przypadku nale˝y zwolniç i starannie sprawdziç dzia∏anie hamulców.
Je˝eli przyczynà jest uszkodzenie obwodu sterowania, to hamulce b´dà nadal
dzia∏a∏y, tak jak w normalnym samochodzie – oczywiÊcie bez funkcji zapobiegajàcej blokowaniu kó∏.
Przy pr´dkoÊci pojazdu oko∏o 30
km/godz (ale bezpoÊrednio po uruchomieniu silnika) mo˝e wyst´powaç ma∏y
drgajàcy ha∏as. Jest to wywo∏ane przez
uk∏ad diagnostyczny ABS, który automatycznie wykonuje cykl sprawdzajàcy
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holowanie przyczepy kempingowej
Samochód z przyczepà kempingowà lub baga˝owà
Przygotowanie

• Poniewa˝ przyczepa kempingowa jest

naogó∏ szersza ni˝ samochód, nale˝y
zainstalowaç specjalne lusterka boczne na d∏ugich wysi´gnikach, tak aby
mieç niezak∏óconà widocznoÊç do ty∏u.

• Kul´ haka nale˝y regularnie czyÊciç

3

i lekko smarowaç, co ochroni jà przed
przedwczesnym zu˝yciem.

• Do jazdy z przyczepà kempingowà na

d∏u˝szym dystansie, samochód powinien
byç prawid∏owo dotarty (po 2000 km).

• Bardzo wa˝ne jest aby zaczep holowni-

czy mia∏ atest.
(W niektórych krajach po zainstalowaniu zaczepu wymagane jest uzyskanie atestu.)
Dealerzy Volvo mogà dostarczyç i zainstalowaç zaczepy holownicze, wraz
z po∏àczeniami elektrycznymi, które zosta∏y skonstruowane specjalnie dla
okreÊlonego modelu i przebadane
przez Volvo.

3.12

• Bardzo wa˝ne jest, aby w trakcie holo-

wania, obcià˝enie zarówno samochodu
jak i przyczepy, by∏o prawid∏owo roz∏o˝one. Nacisk jaki wywiera przyczepa na
hak mo˝na regulowaç poprzez przesuwanie ∏adunków w przyczepie. Nacisk
ten nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnego ani nie mo˝e byç poni˝ej podanych wartoÊci, poniewa˝:

zbyt du˝y nacisk na hak powoduje, ˝e
przód samochodu „podnosi si´”, co pogarsza jego kierowalnoÊç i zmienia
ustawienie reflektorów;
zbyt ma∏y nacisk na hak powoduje, ˝e
przyczepa prowadzi si´ niestatecznie,
utrudniajàc kierowanie i hamowanie,
szczególnie przy bocznych podmuchach wiatru.

• Zauwa˝my, ˝e wskutek efektu dêwigni,

na tylny most samochodu oddzia∏ywuje si∏a oko∏a pó∏tora raza wi´ksza ni˝
nacisk na haku. O t´ wartoÊç nale˝y
zmniejszyç dopuszczalnà ∏adownoÊç
samochodu i obcià˝enie tylnej osi
(patrz „Dane techniczne”).
Z tego powodu cz´sto lepiej jest umieszczaç wi´cej baga˝u w przyczepie
kempingowej ni˝ w samochodzie gdy˝
oszcz´dzamy w ten sposób zawieszenie samochodu.

• StatecznoÊç zestawu samochód/przy-

czepa poprawi si´, je˝eli baga˝ znajdujàcy si´ w przyczepie (szczególnie
ci´˝kie przedmioty) b´dzie staç na
pod∏odze, najlepiej nad osià i oczywiÊcie b´dzie tak roz∏o˝ony, aby uzyskaç
w∏aÊciwy nacisk na hak (patrz tabela).
Je˝eli wieziemy w samochodzie ci´˝kie
przedmioty, to ich po∏o˝enie w baga˝niku powinno byç jak najdalej ku przodowi samochodu.
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holowanie przyczepy kempingowej
Przy holowaniu przyczepy kempingowej

• Przyspieszenia b´dà mniejsze ni˝ normalnie
• Droga hamowania b´dzie d∏u˝sza ni˝
normalnie

• Nastàpi wzrost zu˝ycia paliwa, wywo∏any zwi´kszeniem masy i wi´kszym
oporem powietrza.

• Zestaw samochód/przyczepa b´dzie

bardziej wra˝liwy na boczne podmuchy wiatru

• Przepisy

dotyczàce maksymalnej
pr´dkoÊci jazdy z przyczepà sà ró˝ne
w ró˝nych krajach

Unikajcie ostrego hamowania!
Samochody wyposa˝one w silnik z turbodo∏adowaniem i klimatyzacj´
Je˝eli w samochodzie z silnikiem turbodo∏adowanym i wyposa˝onym w klimatyzacj´, w trakcie jazdy pod gór´ z przyczepà
kempingowà nast´puje nienormalnie du˝y wzrost temperatury silnika – zalecamy wy∏àczenie klimatyzacji.

Holowanie w terenie górzystym

• D∏ugie strome zjazdy powodujà znacz-

ne obcià˝enie hamulców.
Niebezpieczeƒstwo przegrzania mo˝na
zmniejszyç przez w∏àczenie ni˝szego
biegu i odpowiednio do tego zmniejszenie pr´dkoÊci jazdy.

• Nale˝y pami´taç o tym, ˝e najskutecz-

niejsze ch∏odzenie silnika uzyskujemy
przez utrzymywanie jego pr´dkoÊci
obrotowej w zakresie 3000 do 4000
obr/min.

• Poniewa˝ przy ruszaniu pod gór´ potrzebujemy maksymalnej mocy silnika,
zalecane jest czasowe wy∏àczenie klimatyzacji.

• Wa˝ne jest aby nie dopuszczaç do
przegrzewania si´ sprz´g∏a, szczególnie wówczas gdy nast´pujà cz´ste zatrzymania i ruszania na podjazdach.

Nale˝y unikaç jazdy z poÊlizgiem sprz´g∏a.

Holowanie samochodem z automatycznà skrzynià biegów
Holowanie przyczepy kempingowej lub
baga˝owej
• Nie wolno utrzymywaç zestawu stojàcego na podjeêdzie w po∏o˝eniu nieruchomym – poprzez operowanie peda∏em gazu.
Powoduje to nadmierny wzrost temperatury oleju przek∏adniowego. Dlatego
te˝, nale˝y korzystaç z hamulców.
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• Holujàc ci´˝kà przyczep´, lub jadàc

w terenie górzystym z cz´stymi i d∏ugimi podjazdami, nale˝y zamiast D w∏àczyç po∏o˝enie 3, tak aby uniknàç cz´stego przechodzenia pomi´dzy 3 i 4
biegiem.

• Przy d∏u˝szej wolnej jeêdzie oraz na

d∏ugich i stromych podjazdach – nale˝y korzystaç z po∏o˝enia 2 lub wy˝szego. Przegrzania oleju w skrzyni
biegów mo˝na uniknàç przez zaniechanie korzystania z „kick-down”
i utrzymywanie pr´dkoÊci obrotowej silnika w zakresie 3000-4000 obr/min –
kiedy to ch∏odzenie silnika jest najbardziej skuteczne.

• Po∏o˝enie 1 mo˝na w∏àczaç w czasie

d∏ugich i stromych zjazdów, Na mniej
ostrych zjazdach mo˝emy korzystaç
z po∏o˝enia 2. Pozwoli to najlepiej wykorzystywaç efekt hamowania silnikiem.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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holowanie przyczepy kempingowej w terenie górzystym
Masa ∏àczna
(Masa ∏àczna = masa w∏asna samochodu + ∏adunek + masa przyczepy)

Maksymalna masa przyczepy kempingowej lub baga˝owej
Maksymalna masa
przyczepy
bez hamulca: 50% masy w∏asnej samochodu w stanie gotowym
do drogi
Maksymalna masa
przyczepy
z hamulcem: 1 200 kg
(Diesel 1 000 kg)

3
samochody z mechanicznà skrzynià biegów

samochody z automatycznà skrzynià biegów

Z przyczepà kempingowà na górskich
drogach…
Poniewa˝ moc silnika samochodu i si∏a pociàgowa samochodu zmniejsza si´ wraz z wysokoÊcià nad poziomem morza, podane maksymalne masy przyczep obowiàzujà do wysokoÊci 1000 m n.p.m. i przy pochyleniach do 10%.
Przy d∏u˝szych podjazdach na wysokoÊciach
wy˝szych ni˝ podana, na ka˝de 1000 m n.p.m.
(500 m w przypadku samochodów z automatycznà skrzynià biegów) i na ka˝dy dodatkowy
1% pochylenia, nale˝y zmniejszyç mas´ o 100
kg.
Na wykresach przedstawiono maksymalne masy ∏àczne dla 2000 i 3000 m n.p.m.

3.14

Dotyczy to wysokoÊci poni˝ej 1000 m
n.p.m. i/lub pochyleƒ do 10% – patrz opis
na stronie 3.15: „przyczepà kempingowà
w kraju górzystym”.
Nacisk na hak

Uwaga!
Je˝eli prowadzisz samochód z automatycznà skrzynià biegów i:
• masa przyczepy jest wi´ksza od 1000 kg,
• na wysokoÊci powy˝ej 1000 m n.p.m., i
• na pochy∏oÊciach wi´kszych ni˝ 8%,
to zalecamy, aby automatycznà skrzyni´
biegów wyposa˝yç w wi´kszà ch∏odnic´
oleju.

Zalecany nacisk
na hak: 5% masy przyczepy
Maksymalny nacisk na hak:
Minimalny nacisk na hak:

75 kg
25 kg

Uwaga:
Podane tu maksymalne masy sà gwarantowane przez Volvo.
Nale˝y jednak zauwa˝yç ˝e w niektórych
krajach masa przyczepy podlega ograniczeniom prawnym - np. nie mo˝e przekraczaç masy w∏asnej samochodu.
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przysz∏e matki, dzieci
Dzieci w samochodzie

Przysz∏e matki

Osoba doros∏a, przypi´ta pasami w samochodzie Volvo, jest dobrze zabezpieczona przed skutkami wypadku, nag∏ej
zmiany kierunku jazdy czy gwa∏townego
hamowania. W tym miejscu podajemy zalecenia dotyczàce zabezpieczenia dzieci
przed obra˝eniami jakim mogà ulec
wskutek wypadku.

Kobiety w cià˝y powinny stosowaç pasy bezpieczeƒstwa ze szczególnà ostro˝noÊcià. Pas
nale˝y u∏o˝yç w taki sposób, aby unikaç nacisku na brzuch. Dolna cz´Êç pasa powinna
uk∏adaç si´ jak najni˝ej - opasujàc biodra.

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e niezale˝nie
od wieku i wzrostu, dziecko w samochodzie musi byç zawsze dobrze zabezpieczone. Pierwszà rzeczà jest to,
aby ma∏ych dzieci nie przewoziç na kolanach u doros∏ych.

Dzieci do 3 lat (ok. 15 kg)

Wybór najbardziej skutecznej formy zabezpieczenia zale˝ny jest od wzrostu i budowy cia∏a dziecka.
Uwaga!
W wielu krajach obowiàzujà przepisy, które
stanowià o tym, w jaki sposób i gdzie mo˝na
przewoziç dzieci w samochodzie.
Nale˝y dowiedzieç si´ jakie przepisy na
ten temat obowiàzujà w Twoim kraju.
Uwaga!
- Przy dostarczanych osobno siedzeniach dla dzieci
nale˝y ÊciÊle przestrzegaç instrukcji monta˝u.
- Pod∏okietnik Êrodkowy tylnych siedzeƒ nie mo˝e byç
wykorzystywany jako siedzenie dla dziecka.

Zapinanie pasów bezpieczeƒstwa opisano
szczegó∏owo w Rozdziale 2 - Wn´trze i jego
wyposa˝enie. Strona 2.6 i 2.7

Równie˝ noworodki mogà byç bezpiecznie
przewo˝one w siedzeniach dla dzieci opracowanych przez Volvo. Siedzenie jest po∏àczone
z zestawem monta˝owym i trzypunktowymi pasami bezpieczeƒstwa. Warunkiem jego bezpieczeƒstwa jest umieszczenie ty∏em do kierunku
jazdy.
Aby zapewniç maksymalne bezpieczeƒstwo, nale˝y
ÊciÊle przestrzegaç przepisów zamontowania.
Dla najmniejszych dzieci dostarczana jest specjalna wk∏adka do siedzenia.

Dzieci o wzroÊcie powy˝ej 117 cm
(o masie cia∏a powy˝ej 18 kg)
Je˝eli dziecko wyros∏o ju˝ z fotelika, powinno podró˝owaç z ty∏u i normalnie przypinaç
si´ pasami. Najlepszym sposobem zabezpieczenia dziecka jest sadzanie go na
poduszce podwy˝szajàcej. Pozwala to na
takie zapi´cie pasów, aby uk∏ada∏y si´ one
jak najni˝ej wokó∏ bioder.
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Zintegrowane poduszki bezpieczeƒstwa
(Dzieci o masie cia∏a 15-25 kg)
Niektóre modele Volvo serii 400 sà wyposa˝one w specjalnie dla dzieci opracowane i wypróbowane poduszki bezpieczeƒstwa wbudowane w tylne siedzenie.
Wykorzystanie tej poduszki jest opisane
na str. 3.16.

Stosowane przez Ciebie siedzenie dla dziecka
musi odpowiadaç obowiàzujàcym w Twoim
kraju przepisom.
Nie wolno stosowaç takich fotelików, które sà
po prostu zaczepione lub zawieszone na oparciu tylnych siedzeƒ. Fotelik musi byç zainstalowany na tylnym oparciu ale jednoczeÊnie, musi
byç przymocowany niezale˝nie do konstrukcji
nadwozia samochodu.
Dealerzy Volvo majà w sprzeda˝y takie atestowane foteliki dzieci´ce.
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dzieci (15-25 kg), zintegrowane poduszki bezpieczeƒstwa

Uwaga:
- Zawsze upewnij si´ ˝e poduszka bezpieczeƒstwa jest zablokowana.
- Zawsze uk∏adaj górnà cz´Êç pasa tak
aby odpowiednio i wygodnie opasywa∏a
rami´ dziecka, a dolnà cz´Êç uk∏adaj nisko na biodrach dziecka.
Pas bezpieczeƒstwa nie powinien stykaç si´ nigdy z szyjà dziecka ani przebiegaç pod ramieniem.

3
Instalowanie poduszki bezpieczeƒstwa
- Wyciàgnàç poduszk´ z siedzenia za pomocà p´tli (1)
- Pchnàç poduszk´ do ty∏u w kierunku
oparcia
- Nacisnàç na poduszk´ aby jà zablokowaç
- Przeciàgnàç biodrowà cz´Êç pasa bezpieczeƒstwa przez zaczepy w poduszce
(2). Pozwoli to na dobre opasanie bioder
dziecka przez pas.
- Górna cz´Êç pasa przeciàgnàç przez zaczep (3) na zag∏ówku aby pas dobrze
opasywa∏ ramiona dziecka.
3.16

Sk∏adanie poduszki bezpieczeƒstwa

- Je˝eli poduszka zosta∏a poddana - np.
przy wypadku - du˝ym obcià˝eniom,
wówczas poduszka, pasy bezpieczeƒstwa i wszystkie Êruby mocujàce muszà
byç wymienione.

- Wyciàgnàç pasy z zaczepów (2) poduszki i zaczepu (3) zag∏ówka
- Pociàgnàç do przodu za uchwyt (4) pod
poduszkà
- Nacisnàç na tylnà cz´Êç poduszki bezpieczeƒstwa aby zablokowaç jà w siedzeniu
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opony, ogólne zalecenia dotyczàce warunków zimowych
Opony

Eksploatacja zimowa

Aby uniknàç przedwczesnego zu˝ywania si´ opon:
• Nale˝y utrzymaç w∏aÊciwe ciÊnienie- nigdy ni˝sze ni˝ zalecane. Zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu powoduje nadmierne
nagrzewanie si´ opon co mo˝e prowadziç do odrywania si´ bie˝nika.

Na poczàtku sezonu zimowego warto
zwróciç uwag´ na podane ni˝ej zalecenia
i podjàç odpowiednie dzia∏ania:

• Nale˝y jeêdziç p∏ynnie, unikaç ostrego ru-

pozwoli na unikni´cie k∏opotów przy
rozruchu. Patrz zalecenia umieszczone
w ust´pie „olej w silniku”, Rozdzia∏ 6 –
„Konserwacja”.

szania, szybkiego pokonywania ciasnych
zakr´tów i gwa∏townego hamowania.

• Nale˝y pami´taç o tym, ˝e zu˝ycie
opon wzrasta wraz z pr´dkoÊcià jazdy.

• Nie przek∏adaç opon, dopóki rzeczywiÊcie nie ma takiej potrzeby.

• Sprawdziç czy p∏yn w uk∏adzie ch∏o-

dzenia zawiera dostatecznà iloÊç Êrodka przeciw zamarzaniu.

• Stosowaç w∏aÊciwy rodzaj oleju, co

• Aby

uniknàç zamarzni´cia uk∏adu
spryskiwacza szyb, do zbiornika spryskiwacza nale˝y zawczasu dolaç odpowiedniego preparatu do spryskiwania
szyb.

• Nie jeêdziç z wadliwie ustawionà geo-

• Sprawdzaç stan bie˝ników opon.

• Nie jeêdziç z nie wywa˝onymi ko∏ami.
• Przy parkowaniu nie ocieraç oponami

• Regularnie sprawdzaj stan akumulatora.

metrià przednich kó∏.

(lub tarczami kó∏) o kraw´˝niki.

Bie˝nik o g∏´bokoÊci poni˝ej 2 mm powoduje s∏abà przyczepnoÊç na mokrej
i oÊnie˝onej nawierzchni.

Opony zimowe, kolce, ∏aƒcuchy
przeciwÊnie˝ne
Do jazdy w zimie zalecamy stosowanie
opon zimowych na obr´czach stalowych
i to na wszystkich 4 ko∏ach. Mogà byç
u˝ywane tylko opony o wymiarach przewidzianych dla danego samochodu
Opony z kolcami (zabronione w Niemczech) powinny byç poddane docieraniu
na odcinku 500 do 1000 km. W tym czasie nale˝y prowadziç samochód jak najp∏ynniej, tak aby umo˝liwiç dobre u∏o˝enie si´ kolców w oponie.
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Uwaga! W ró˝nych krajach europejskich
stosowanie opon z kolcami podlega ograniczeniom. Opony powinny w miar´ mo˝liwoÊci przez ca∏y czas eksploatacji zachowaç ten sam kierunek obrotu. Przy
zmianie kó∏ nale˝y zwa˝aç na to aby okreÊlone ko∏o pozosta∏o na tej samej stronie
samochodu.

W okresie zimowym akumulator jest
szczególnie obcià˝ony, chocia˝by ze
wzgl´du na sta∏e u˝ywanie Êwiate∏.

• Usuwaj wszelki Ênieg z pomi´dzy piór

wycieraczek i pokrywy silnika!
W przeciwnym razie, wlot do kana∏ów wentylacyjnych b´dzie zablokowany i zmaleje
skutecznoÊç dzia∏ania dmuchawy.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

3.17

∏aƒcuchy Êniegowe. regulacja ustawienia wysokoÊci reflektorów
Regulacja ustawienia reflektorów
Na ko∏a przednie mo˝na zak∏adaç ∏aƒcuchy
Êniegowe pod warunkiem ˝e b´dà stosowane
∏aƒcuchy o drobnych ogniwach, które nie wystajà znacznie poza obrys opony, tak aby nie
ociera∏y o zaciski hamulcowe i inne elementy.
Mo˝na stosowaç tylko takie opony które sà
przewidziane w opisie samochodu do jazdy
z ∏aƒcuchami.
Nie nale˝y jeêdziç z ∏aƒcuchami po drogach
bez Êniegu, gdy˝ ∏aƒcuchy wówczas szybko
zu˝ywajà si´. U Twojego dealera Volvo otrzymasz odpowiednie ∏aƒcuchy które sà skonstruowane specjalnie dla Volvo.

3

Uwaga!
Jazda z ∏aƒcuchami podlega ograniczeniu
pr´dkoÊci do maksimum 60 km/godz.
Nie nale˝y stosowaç luênych urzàdzeƒ przeciwÊlizgowych ani ∏aƒcuchów awaryjnych ze
wzgl´du na ma∏y luz pomi´dzy zaciskiem hamulca tarczowego i obr´czà.

Uwaga!
Twój dealer Volvo posiada na sk∏adzie obr´cze
z lekkiego metalu, dostarczane jako wyposa˝enie. Te obr´cze sà wypróbowane w zak∏adach Volvo i dopuszczone jako obr´cze specjalne do Twojego Volvo

3.18

Twój samochód mo˝e byç wyposa˝ony
w regulacj´ wysokoÊci reflektorów.
W tym przypadku pokr´t∏o regulacyjne
jest umieszczone na konsoli Êrodkowej.
Ma ono 3 pozycje:
0 ustawienie normalne
Tylko kierowca lub kierowca i pasa˝er
na przednim siedzeniu.
1 z pasa˝erami na tylnym siedzeniu
Kierowca, pasa˝er na przednim siedzeniu i jeden, dwóch lub trzech pasa˝erów z ty∏u.
2 pe∏ny ∏adunek
Pe∏ny komplet pasa˝erów i maksymalne obcià˝enie dopuszczalne osi (lub
przyczepa i baga˝*).
* (Nacisk na hak pociàgowy wytwarza przy
tym cz´Êç maksymalnie dopuszczalnego
ci´˝aru ca∏kowitego samochodu.)

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

sytuacje awaryjne...
spis treÊci
Ko∏o zapasowe i narz´dzia
Co robiç w przypadku...
...koniecznoÊci wymiany ko∏a
...je˝eli silnik
nie daje si´ uruchomiç,
rozruch z obcego
akumulatora za pomocà
kabli rozruchowych
uruchamianie przez
pociàgni´cie samochodu
i holowanie samochodu

strona
4.2
4.4, 4.5

4.8
4.9

...je˝eli silnik przegrzewa si´
4.7
...je˝eli zaÊwieci si´
kontrolka hamulców
4.7
...je˝eli przepali si´ bezpiecznik 4.10, 4.11
...je˝eli nastàpi
uszkodzenie ˝arówki
4.12 do 4.18
...je˝eli pokrywa dachowa
nie chce si´ zamknàç
4.19

W niniejszym rozdziale opisano dzia∏ania
„pierwszej pomocy”, które mo˝e podejmowaç kierowca w sytuacjach awaryjnych, takich jak wymiana ko∏a - zanim
wezwie pomoc drogowà.
Omawiamy tutaj równie˝ mniej groêne
usterki i proste wymiany podzespo∏ów,
które cz´sto wygodniej jest przeprowadziç samodzielnie ni˝ jechaç specjalnie
do warsztatu.

sytuacje awaryjne…
Gdy trzeba wymieniç ko∏o, ˝arówk´…

4

Wymiana ˝arówek...
w reflektorze
4.12, 4.13
w kierunkowskazie
4.14
w górnej lampie STOP
4.15
oÊwietlenia wewn´trznego
4.16
oÊwietlenia tablicy
rejestracyjnej i baga˝nika
4.17
w tylnej lampie zespolonej
4.18
Wymiana piór wycieraczek
Regulacja ustawienia
dyszek spryskiwacza

4.20
4.20

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

4.1

podstawowy zestaw narz´dzi, ko∏o zapasowe

4
Ko∏o zapasowe i narz´dzia
Ko∏o zapasowe i narz´dzia umieszczono
pod pod∏ogà baga˝nika.

• Nale˝y odchyliç do przodu tylnà cz´Êç
dywanika w baga˝niku (wczeÊniej zabraç trójkàt ostrzegawczy).

• Odkr´ciç nakr´tk´ mocujàcà ko∏o i wyjàç ko∏o.

• Narz´dzia znajdujà si´ w zag∏´bieniu

Zestaw narz´dzi zawiera:

• podnoÊnik
• korb´ podnoÊnika
• klucz do kó∏ - s∏u˝àcy zarazem za narz´dzie do zdejmowania ko∏paków.

Przechowywanie narz´dzi i ko∏a zapasowego

• PodnoÊnik nale˝y z∏o˝yç ca∏kowicie

i umieÊciç razem z narz´dziami w zag∏´bieniu pod przednià cz´Êcià dywanika.

• Ko∏o nale˝y u∏o˝yç na swoim miejscu –
zewn´trznà stronà do do∏u.

• Nakr´ciç nakr´tk´ na Êrub´ mocujàcà
ko∏o zapasowe.

pod przednià cz´Êcià dywanika.

4.2
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ko∏paki kó∏

4
Ko∏paki kó∏, obr´cze ze stopu lekkiego
Zdejmowanie: Drugi koniec klucza do
kó∏ wsunàç w zag∏´bienie (1) (na
przed∏u˝eniu Êrodkowej linii znaku „VOLVO”) i podwa˝yç ko∏pak (2).

Ko∏paki zwyk∏e
Zak∏adanie: Trzymajàc ko∏pak w taki sposób, ˝e ko∏ek ustalajàcy trafia w otwór
w tarczy ko∏a, wcisnàç ko∏pak na swoje
miejsce.

Zdejmowanie: Chwyciç za kraw´dê ko∏paka i pociàgnàç do siebie.
Zak∏adanie: Ustawiç ko∏pak tak, aby wi´ksze wyci´cie by∏o naprzeciwko zaworka
i mocno wcisnàç ko∏pak. Nie nale˝y stosowaç zbyt du˝ej si∏y.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

4.3

wymiana ko∏a
Przede wszystkim!

• Ustawiç samochód na pewnym i pozio-

mym pod∏o˝u. Zaciàgnàç hamulec postojowy i w∏àczyç pierwszy bieg (w samochodach z automatycznà skrzynià
biegów w∏àczyç po∏o˝enie P).

• W razie potrzeby w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne.

Nale˝y pouczyç swoich pasa˝erów,
aby wycofali si´ poza lini´ drogi (ew.
barier´ odbojowà) i w odleg∏oÊci ok.
30 m za pojazdem wystawiç trójkàt
ostrzegawczy – stronà odblaskowà
w stron´ nadje˝d˝ajàcych pojazdów.
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• Pod ko∏a, które pozostanà na ziemi,

nale˝y pod∏o˝yç drewniane klocki, kamienie itp.

nast´pnie…

• Wyjàç z baga˝nika podnoÊnik wraz
z korbà i kluczem do kó∏.

• Ko∏o z tarczà stalowà: zdjàç ko∏pak.
Uwaga!
W sytuacjach kiedy zmuszeni jesteÊmy
do zmiany ko∏a w samochodzie stojàcym
na mi´kkim pod∏o˝u, pod podstaw´
podnoÊnika nale˝y pod∏o˝yç desk´.
4.4

• W przypadku ko∏a z tarczà wykonanà

• Wsunàç g∏ówk´ podnoÊnika w ten za-

• Kluczem do kó∏ poluzowaç Êruby –

Ko∏o przednie: pod samochodem tu˝
przed przednià kraw´dzià
przednich drzwi.
Ko∏o tylne: pod samochodem, pod Êrodkowà cz´Êcià tylnych drzwi.

• Sprawdziç czy drzwi samochodu sà

Uwaga!
Nale˝y sprawdziç czy podnoÊnik jest dobrze
wsuni´ty w zaczep do podnoszenia!

ze stopu lekkiego, ko∏pak nale˝y zdjàç
podwa˝ajàc go zaostrzonà drugà stronà klucza do kó∏. Klucz nale˝y wsunàç
w wyci´cie (1) i podwa˝yç ko∏pak.
o pó∏ obrotu ka˝dà. Luzowanie Êrub
mo˝na sobie u∏atwiç wykorzystujàc
mas´ swojego cia∏a (3).
zamkni´te i czy nie otworzà si´ w trakcie podnoszenia samochodu!

czep do podnoszenia (4), który znajduje si´ najbli˝ej wymienianego ko∏a.
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wymiana ko∏a
Uwaga!
Kiedy korzystasz z podnoÊnika:
• Nale˝y zawsze zaciàgnàç hamulec postojowy i w∏àczyç pierwszy bieg.

• Nale˝y podstawiç klocki – od ty∏u i od
przodu kó∏, które pozostanà na ziemi!

• Nigdy nie wolno wsuwaç si´ pod samochód podparty podnoÊnikiem

Zak∏adanie ko∏a

• Za∏o˝yç ko∏o na piast´, ustawiajàc odpowiednio otwory Êrub mocujàcych ko∏o.

4

• Pos∏ugujàc si´ odpowiednio r´kà i kluPodnoszenie samochodu

• Poluzowaç Êruby mocujàce ko∏o o jeden pe∏ny obrót.

• Za∏o˝yç korb´ do podnoÊnika (5 i 6)
• Obracaç korbà podnoÊnika w prawo

(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), do momentu a˝ podstawa podnoÊnika oprze si´ mocno o pod∏o˝e.

• Obracaç korbà nadal – do momentu
gdy ko∏o uniesie si´ ponad pod∏o˝e.

• Wykr´ciç Êruby z ko∏a i zdjàç ko∏o.

czem lekko wkr´ciç Êruby i nie dokr´caç ich.

• OpuÊciç samochód i wyjàç podnoÊnik.
• Dokr´ciç Êruby – parami na krzy˝.
• Za∏o˝yç ko∏pak (patrz strona 4.3).
• Schowaç wymienione ko∏o i narz´dzia
(patrz strona 4.2).

• Nie zapomnijcie o zabraniu ze sobà wystawionego trójkàta ostrzegawczego!

Pami´taj o sprawdzeniu dokr´cenia Êrub
przez stacj´ obs∏ugi przy najbli˝szej sposobnoÊci (moment 110-115 Nm).

Uwaga!
PodnoÊnik znajdujàcy si´ w wyposa˝eniu
samochodu mo˝e s∏u˝yç do podnoszenia
tylko tego samochodu i do wymiany ko∏a.
Wymian´ ko∏a mo˝na przeprowadzaç
w samochodzie ustawionym wy∏àcznie na
mocnym pod∏o˝u.
Wszelkie inne prace wymagajàce podniesienia samochodu na podnoÊniku opisane sà w rozdziale „Konserwacja”.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

4.5

paliwo, filtr paliwa Diesel
Paliwo do silnika Diesel
Zawsze stosuj paliwo wysokiej jakoÊci
o zalecanej liczbie cetanowej, dostarczne
przez znane du˝e firmy.
Przy tankowaniu upewnij si´ ˝e korek
wlewu paliwa i jego otoczenie sà czyste,
bez kurzu i ˝e woda nie przedostanie si´
do paliwa.
W warunkach zimowych, przy niskich
temperaturach nale˝y stosowaç paliwo zimowe. Zapobiegnie to krystalizacji parafiny i u∏atwi rozruch silnika.
W tym okresie paliwo zimowe jest normalnie
sprzedawane przez towarzystwa naftowe.
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Uwaga:
W okresie zimowym nie nale˝y dopuszczaç do du˝ego obni˝enia poziomu paliwa w zbiorniku aby zapobiec kondensacji wody na wewn´trznych Êciankach
zbiornika.

4.6

Brak paliwa w silniku (odpowietrzanie uk∏adu)
Je˝eli zabraknie paliwa w silniku, nale˝y uruchomiç
r´cznà pompk´ zanim silnik b´dzie uruchamiany.
- Pod∏àcz rurk´ plastykowà lub gumowà do króçca odpowietrzajàcego (1) na pompie wtryskowej a nast´pnie odkr´ç króciec jeden lub dwa obroty. Wyciekajàce paliwo zbieraj do naczynia lub do Êcierki.
- Naciskaj r´cznà pomp´ paliwa (A) a˝ z króçca (1)
b´dzie wyp∏ywaç paliwo bez p´cherzy powietrza.
- Zakr´ç króciec.
- W∏àczyç stacyjk´.
- Uruchomiç pompk´ r´cznà a˝ do wystàpienia wyraênego oporu. Wykonaç jeszcze 5 skoków dla wytworzenia ciÊnienia w uk∏adzie.

Spuszczanie osadów wody z filtra
paliwa
Filtr paliwa s∏u˝y tak˝e jako separator wody kondensacyjnej z paliwa.
Co 6 miesi´cy lub co 7500 km nale˝y
spuszczaç osady wodne z filtra paliwa:
- Poluzowaç Êrub´ (B) jeden lub dwa
obroty za pomocà klucza oczkowego.
- Odkr´ciç r´kà kurek spustowy (C).
- SpuÊciç osady a˝ zacznie wyp∏ywaç
czyste paliwo
- Zakr´ciç Êrub´ (B) i kurek spustowy.
- Odpowietrzyç system jak opisano w sàsiedniej kolumnie.
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przegrzewanie si´ silnika, zbyt niski poziom p∏ynu hamulcowego
Przegrzewanie si´ silnika
Je˝eli wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego wska˝e nadmiernà temperatur´*, nale˝y jak najszybciej zatrzymaç samochód i wy∏àczyç silnik.
Sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego
patrz strona 6.19. Je˝eli poziom jest zbyt
niski, przed próbà uzupe∏nienia odczekaj
na ostygni´cie silnika. W sytuacjach
awaryjnych mo˝na dolewaç zwyk∏à wod´
ale jak najrychlej nale˝y oddaç samochód do przeglàdu w autoryzowanej stacji Volvo.
Je˝eli poziom p∏ynu ch∏odzàcego jest
w∏aÊciwy, nale˝y sprawdziç czy pasek nap´du alternatora nie jest zbyt luêny lub
uszkodzony. Patrz strona 6.17.
* Samochody wyposa˝one w silnik
z turbodo∏adowaniem i klimatyzacj´.
Je˝eli ciàgnàc przyczep´ kempingowà
lub baga˝owà pod gór´ – silnik turbodo∏adowany samochodu z klimatyzacjà zacznie si´ grzaç si´ nienormalnie, zalecane jest wy∏àczenie klimatyzacji.

Kontrolka p∏ynu hamulcowego
Êwieci si´
Je˝eli kontrolka ta zaÊwieci si´ – nale˝y
natychmiast zatrzymaç samochód
i sprawdziç poziom p∏ynu hamulcowego
w zbiorniczku znajdujàcym si´ w komorze
silnikowej.

• Je˝eli p∏yn jest nadal w zbiorniczku,
nale˝y wolno dojechaç do najbli˝szej
stacji napraw samochodów.

• Je˝eli zbiorniczek jest opró˝niony –

dalsza jazda jest zabroniona.
Nale˝y wezwaç pomoc drogowà i odholowaç samochód do stacji naprawy
samochodów, celem sprawdzenia i naprawy uk∏adu hamulcowego.

Uk∏ad ostrzegawczy poziomu p∏ynu
hamulcowego
W∏aÊciwe dzia∏anie systemu ostrzegawczego mo˝na sprawdziç przy pomocy
drugiej osoby:

• Podeprzeç ko∏a drewnianymi klockami,
ceg∏ami itp.
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• Uruchomiç silnik i pozwoliç mu pracowaç na biegu ja∏owym.

Po wciÊni´ciu gumowego przycisku
na zbiorniczku, powinna zaÊwieciç
si´ kontrolka.

• UsiàÊç za kierownicà i zwolniç hamulec
postojowy.
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4.7

uruchamianie silnika za pomocà kabli rozruchowych lub poprzez holowanie
Uruchamianie za pomocà drugiego
akumulatora
Je˝eli akumulator samochodu jest roz∏adowany, to mo˝na skorzystaç z drugiego akumulatora do uruchomienia samochodu.
Dla unikni´cia ryzyka wybuchu, usilnie zalecamy staranne wype∏nienie podanych
ni˝ej zaleceƒ:

• Sprawdziç czy napi´cie akumulatora,

który chcemy wykorzystaç do uruchomienia silnika w naszym samochodzie
– wynosi 12V. Wy∏àczyç zap∏on.

• Je˝eli korzystamy z akumulatora znajdu-

jàcego si´ w innym samochodzie, nale˝y
zadbaç o to aby samochody nie dotyka∏y
si´ wzajemnie (styk elektryczny).

• Wziàç kable rozruchowe. Najpierw po-

∏àczyç czerwonym kablem dodatni zacisk akumulatora pomocniczego (1)
z dodatnim zaciskiem akumulatora
roz∏adowanego (2).
Nale˝y sprawdziç dobre zamocowanie
zacisków, tak aby uniknàç iskrzenia
w trakcie próby rozruchu.
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• Nast´pnie, czarnym kablem po∏àczyç

zacisk ujemny (3) z uchem do podnoszenia silnika (4).

• Uruchomiç silnik samochodu wspomagajàcego i niech jego silnik popracuje
przez kilka minut z podwy˝szonà pr´dkoÊcià obrotowà (ok. 1500 obr/min)

• Uruchomiç silnik.

Nie ruszaç kabli w trakcie rozruchu!
Nie nachylaç si´ nad akumulatorami!

• Je˝eli silnik uruchomi∏ si´, roz∏àczyç po-

Uwaga!
Prosimy pami´taç o tym, ˝e akumulatory
samochodowe wydzielajà wodór i tlen,
których mieszanina stanowi powa˝ne zagro˝enie wybuchem! Znane sà przypadki,
kiedy iskrzenie wskutek z∏ych po∏àczeƒ
akumulatorów powodowa∏o eksplozj´,
w wyniku czego dochodzi∏o do urazów
cia∏a i strat materialnych.

∏àczenia w odwrotnym porzàdku tj. 4, 3,
2, 1 (wed∏ug oznaczeƒ na ilustracji).

4.8
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holowanie samochodu
Uruchamianie silnika przez holowanie samochodu
Uwaga!
Samochodu wyposa˝onego w dopalacz
katalityczny nigdy nie wolno uruchamiaç
przez holowanie. Nadmiar bogatej mieszanki tworzàcej si´ przy próbach uruchomienia silnika spowoduje przegrzanie
i uszkodzenie dopalacza katalitycznego.
Zamiast tego nale˝y pos∏ugiwaç si´ dodatkowym akumulatorem.
Je˝eli po kilku próbach silnika nie mo˝na
uruchomiç, nale˝y poradziç si´ autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.

Uruchamianie silnika przez holowanie
Uruchomienie silnika przez holowanie samochodu mo˝liwe jest wy∏àcznie w przypadku samochodów z mechanicznà
skrzynià biegów. Nale˝y uruchomiç samochód holujàcy i prowadziç go ze sta∏à
pr´dkoÊcià.
W samochodzie holowanym:

• W∏àczyç zap∏on
• Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a i w∏àczyç trze-

ci lub czwatry bieg. Odczekaç a˝ samochód nabierze pr´dkoÊci i stopniowo popuszczaç peda∏ sprz´g∏a.

• Kiedy tylko silnik zacznie pracowaç,
wcisnàç ponownie peda∏ sprz´g∏a.

Holowanie samochodu
Je˝eli zachodzi taka potrzeba, samochód mo˝na
holowaç na dowolnà odleg∏oÊç, przy zachowaniu
wymienionych ni˝ej Êrodków ostro˝noÊci:
1 Dêwigni´ zmiany biegów nale˝y ustawiç
w po∏o˝eniu neutralnym.
2 Kluczyk w stacyjce nale˝y obróciç do po∏o˝enia
„w∏àczonego zap∏onu” (patrz strona 1.12).
3 Kluczyk powinien pozostawaç w stacyjce.
(W przypadku samochodów wyposa˝onych
w uk∏ad ABS, a zatem w elektryczny uk∏ad
wspomagania, poni˝ej podane uwagi stosujà
si´ wy∏àcznie wtedy, je˝eli równie˝ roz∏adowany jest akumulator).
Uwaga!
Je˝eli silnik pozostaje wy∏àczony, wspomaganie hamulców nie dzia∏a a hamowanie wymaga zwi´kszonej si∏y nacisku na peda∏!
W samochodach ze wspomaganiem uk∏adu
kierowniczego, równie˝ kierowanie b´dzie wymagaç wi´kszej si∏y.

Holowanie samochodów z automatycznà skrzynià biegów
Przyst´pujàc do holowania samochodu
z automatycznà skrzynià biegów nale˝y
podjàç dodatkowe Êrodki ostro˝noÊci…

• Prze∏àcznik

biegów nale˝y ustawiç
w po∏o˝eniu N.

• Nale˝y sprawdziç olej w skrzyni biegów
• Maksymalna pr´dkoÊç holowania wynosi 50 km/godz.

• Maksymalna odleg∏oÊç holowania:
50 kilometrów.

4

Uwaga!
Samochodu z automatycznà skrzynià biegów nie mo˝na uruchomiç przez holowanie. Silnik mo˝na uruchomiç korzystajàc wy∏àcznie z dodatkowego akumulatora.

Wra˝enie b´dzie takie jakby hamulce wolniej
reagowa∏y. W zwiàzku z tym nale˝y odpowiednio zmniejszyç pr´dkoÊç jazdy i wczeÊniej
rozpoczynaç hamowanie!
Uwaga!
W wi´kszoÊci krajów maksymalna pr´dkoÊç
holowania podlega ograniczeniu.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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skrzynka bezpieczników
Zapasowe bezpieczniki
W pokrywce skrzynki bezpieczników
znajdujà si´ trzy bezpieczniki zapasowe
o ró˝nej wartoÊci pràdowej. Wymieniajàc
przepalony bezpiecznik nale˝y zawsze
zak∏adaç na jego miejsce bezpiecznik
o tej samej wartoÊci pràdowej.
Je˝eli poÊród posiadanych zapasowych
bezpieczników brak jest takiego, nale˝y
za∏o˝yç bezpiecznik, którego wartoÊç
pràdowa jest nast´pna wi´ksza w kolejnoÊci. W takim przypadku nale˝y jednak
oddaç samochód do przeglàdu w autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.

4
Skrzynka bezpieczników pod tablicà rozdzielczà
W skrzynce bezpieczników, która umieszczona jest z prawej strony pod tablicà rozdzielczà, znajdujà si´ specjalne szczypczyki
do wyjmowanie bezpieczników.

4.10

Wymiana bezpiecznika

• Aby uwolniç szczypczyki nale˝y wysunàç je z zamocowania (A).

• Nast´pnie chwyciç szczypczykami bez-

Uwaga!
Je˝eli bezpiecznik tego samego obwodu
przepala si´ ponownie – nale˝y oddaç
samochód do autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo celem sprawdzenia instalacji
elektrycznej.

piecznik i wyciàgnàç go z oprawy (B).
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bezpieczniki
Nr. Zabezpieczany obwód

Ampera˝

1 Uk∏ad ogrzewania i przewietrzania
2 Dach otwierany
Zasilanie pràdowe radia
(kierownica lewostronna)
OÊwietlenie radia
(kierownica prawostronna)
Patrz równie˝ bezpieczniki
21, 28 i 29
3 Elektryczne podnoszenie szyb, ty∏
4 Elektryczne podnoszenie
szyb, przód
Lusterka boczne
5 Ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie lusterek bocznych
6 Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
Elementy grzejne siedzeƒ
Wycieraczki reflektorów
7 Silniki centralnego ryglowania
(zdalne uruchamianie)
8 –
9 –
10 Syrena (alarm samochodowy)
11 Sterowanie centralnego ryglowania
(zdalne uruchamianie)
12 Czujnik sk∏adu mieszanki
(sonda lambda)
13 Pompa paliwowa
14 Âwiat∏a mijania prawe
15 Âwiat∏a mijania lewe
16 Zestaw wskaêników
17 Tylko silniki Diesla: Êwiece ˝arowe
17 Tylko silniki benzynowe:
Buczek sygnalizacji
w∏àczenia Êwiate∏
Âwiat∏o cofania
Uk∏ad diagnostyczny
Australia: zapalniczka

25 A
20 A
15 A

30 A
30 A
20 A
20 A

20 A
5A
5A
10 A
15 A
7,5 A
7,5 A
5A
20 A
7,5 A

10 A

Nr. Zabezpieczany obwód

Ampera˝

18 Kontrolka uszkodzenia
˝arówki Êwiate∏ tylnych
Przekaênik czasowy oÊwietlenia
wewn´trznego
Opornik przyciemniajàcy (równie˝
bezp. 28)
W∏àcznik Êwiate∏ pojazdu
Przekaênik tylnej lampy przeciwmg∏owej
Tylna lampa przeciwmg∏owa (kierownica lewostronna)
Centralne ryglowanie
(zdalne uruchamianie)
Dodatkowo dla Diesla:
(bezpiecznik 20 A)
buczek sygnalizacji
w∏àczenia oÊwietlenia
Êwiat∏o cofania
uk∏ad diagnostyczny
19 Kierunkowskazy
Wskaênik ciÊnienia do∏adowania
20 –
21 Centralna blokada drzwi
OÊwietlenie schowka podr´cznego
Obwód pami´ci radia (kierownica
lewostronna)
Pràdowe zasilanie radia (kierownica prawostronna)
(Patrz równie˝ bezpiecznik 2)
Zegar (Êrodkowa konsola)
22 OÊwietlenie wy∏àcznika zap∏onu
OÊwietlenie wewn´trzne (równie˝
bezp. 18)
Zegar (tablica rozdzielcza)
Elektryczna antena radiowa
OÊwietlenie baga˝nika
Zapalniczka

7,5 A

7,5 A
15 A

7,5 A

Nr. Zabezpieczany obwód

Ampera˝

23 –
24 Klimatyzacja
(spr´˝arka i dmuchawa)
25 Âwiat∏a STOP
26 Âwiat∏o awaryjne
27 Sygna∏ dêwi´kowy
Dodatkowa pompa wodna
(silnik B18FT)
28 Âwiat∏o pozycyjne – lewe przednie
Tylne Êwiat∏o pozycyjne – lewe
i prawe (równie˝ bezp. 29)
Opornik przyciemniajàcy
(równie˝ bezp. 18)
OÊwietlenie radia
(kierownica lewostronna)
Patrz równie˝ bezpieczniki 2, 21 i 29
OÊwietlenie wskaêników, DL
Wy∏àcznik ogrzewania siedzeƒ
Kontrolka w∏àczonych Êwiate∏
Zegar (B18U)
29 Âwiat∏o pozycyjne –
prawe przednie
Tylne Êwiat∏o pozycyjne – lewe
i prawe (równie˝ bezp. 28)
OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej
Lampy przeciwmg∏owe
Tylna lampa przeciwmg∏owa (kierownica prawostronna)
OÊwietlenie radia (DL i GL)
Patrz równie˝ bezpieczniki 1, 21 i 28
30 Lewe Êwiat∏o drogowe
31 Prawe Êwiat∏o drogowe
Kontrolka Êwiate∏ drogowych
32 Uk∏ad ABS
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20 A
7,5 A
10 A
10 A
7,5 A

4
15 A

7,5 A
7,5 A
5A

4.11

ogólne zasady wymiany ˝arówek
Ustawienie Êwiate∏ g∏ównych
W∏aÊciwe ustawienie Êwiate∏ g∏ównych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeƒstwa jazdy
i w wi´kszoÊci krajów podlega odpowiednim
przepisom. Dlatego te˝ zalecamy, aby czynnoÊç t´ powierzyç autoryzowanej stacji obs∏ugi
Volvo.
W pewnych sytuacjach (du˝e obcià˝enie samochodu lub przy holowaniu przyczepy) gdy
stwierdzamy, ˝e nasze reflektory Êwiecà za wysoko i stanowià utrudnienie wobec innych
u˝ytkowników drogi, mo˝emy podjàç „dzia∏ania awaryjne”. Mo˝emy zatem obni˝yç strumieƒ Êwiat∏a rzucany przez reflektory – obracajàc w prawo (zgodnie z ruchem zegara) zewn´trzne Êruby regulacyjne (te, które znajdujà
si´ poni˝ej opraw kierunkowskazów).
Przy najbli˝szej okazji nale˝y jednak prawid∏owo ustawiç Êwiat∏a w stacji obs∏ugi. Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w uk∏ad kompensacji ustawienia Êwiate∏ g∏ównych, przed przystàpieniem do ich regulacji nale˝y ustawiç go na
najwy˝sze po∏o˝enie (po∏o˝enie pokr´t∏a 0).

4

W∏aÊciwe obchodzenie si´ z ˝arówkami
Nie wolno dotykaç palcami szklanej baƒki
˝arówki halogenowej. T∏uszcz, olej i inne zanieczyszczenia mogà na skutek zw´glenia
spowodowaç uszkodzenie lustra reflektora.
(List´ ˝arówek podajemy w rozdziale 7 – „Dane techniczne”.)

4.12

Wyjmowanie ˝arówek reflektora
W reflektorze umieszczone sà dwie ˝arówki – Êwiate∏ g∏ównych i przedniego
Êwiat∏a pozycyjnego.

• Zdjàç z∏àcze wtykowe lekko go przegi-

• Wy∏àcznikiem wy∏àczyç Êwiat∏a i zwolniç

go mocno do do∏u, tak aby móg∏ si´
on nast´pnie odchyliç na zewnàtrz.

zaczep pokrywy silnika (Patrz rozdzia∏ 2
– „Wn´trze i jego wyposa˝enie”)

• PodnieÊç pokryw´ silnika

najàc w gór´ i w dó∏.

• Odczepiç docisk spr´˝ysty, naciskajàc
• Wyciàgnàç ˝arówk´ Êwiate∏ g∏ównych.

• Zdjàç os∏on´ lampy – przekr´cajàc jà
w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
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zak∏adanie ˝arówek Êwiate∏ g∏ównych

4
Zak∏adanie ˝arówek Êwiate∏ g∏ównych

Âwiat∏a pozycyjne

• Wsunàç ˝arówk´ w otwór reflektora,

Oprawka ˝arówki Êwiat∏a pozycyjnego umieszczona jest w reflektorze. CzynnoÊci wst´pne
nale˝y wykonaç tak jak przy „wyjmowaniu ˝arówki Êwiate∏ g∏ównych” - do od∏àczenia z∏àcza
wtykowego w∏àcznie. (U∏atwi to wyj´cie ˝arówki.)

przy czym dwa wyst´py ko∏nierza ˝arówki powinny byç na dole.

• Zapiàç

docisk spr´˝ysty, tak aby
wskoczy∏ na swoje miejsce.

• Za∏o˝yç z∏àcze stykowe

• Przekr´ciç oprawk´ Êwiat∏a pozycyjnego (ra-

zem ze z∏àczem) o çwierç obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• Wyciàgnàç oprawk´ z obudowy.
• Wyjàç ˝arówk´ z oprawki - wciskajàc jà

• Za∏o˝yç na miejsce os∏on´ lampy, usta-

wiajàc jà tak, aby kreska na obrze˝u by∏a na wierzchu. Nast´pnie nale˝y os∏on´
wcisnàç i obróciç w prawo (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara).

˚arówka
Âwiat∏a g∏ówne
halogenowe
Âwiat∏a postojowe

Moc

Oprawa

60/55 W P 43 t
4W
BA 9s

i przekr´cajàc w lewo ( przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara).
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4.13

˝arówki kierunkowskazów

4
˚arówki kierunkowskazów przednich

Zak∏adanie ˝arówki

• Wy∏àczyç zap∏on i zwolniç zaczep os∏o-

• Za∏o˝yç nowà ˝arówk´ (obracaç w pra-

ny silnika (patrz rozdzia∏ „wn´trze i jego
wyposa˝enie”). PodnieÊç pokryw´ silnika. Oprawa znajduje si´ w naro˝u komory silnikowej.

• Âcisnàç dwa wyst´py tak, aby oprawa
lampy da∏a si´ wysunàç do przodu

• Zdjàç

opraw´ ˝arówki obracajàc jà w

lewo

• Aby wyjàç ˝arówk´ nale˝y wcisnàç jà,
obróciç w lewo i wyciàgnàç.

4.14

wo)

• Za∏ó˝yç opraw´, tak jak pokazano na
ilustracji. Nale˝y zwróciç uwag´ na w∏aÊciwe ustawienie dwóch wyst´pów (1) i
ko∏ka prowadzàcego (2).
• Wsuwaç opraw´ a˝ do zatrzaÊni´cia na
swoim miejscu.
˚arówka
Kierunkowskazu:
przedniego
bocznego

Moc

Oprawa

21 W
5W

BA 15 s
WB

Lampa boczna Êwiate∏ kierunkowskazów

• Odkr´ciç wkr´t mocujàcy i wyjàç lamp´.
• Âciàgnàç obudow´ z oprawy ˝arówki i
wyjàç ˝arówk´.

• Za∏o˝yç nowà ˝arówk´ i wraz z oprawà
wcisnàç w obudow´.

• Wsunàç

lamp´ na swoje miejsce i
wkr´ciç wkr´t mocujàcy.
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Êrodkowe Êwiat∏o stop
Ârodkowe Êwiat∏o STOP (modele 4
drzwiowe)
Dla uzyskania ∏atwego dost´pu nale˝y
z∏o˝yç lewà stron´ tylnego siedzenia.
1 Wsunàç Êrubokr´t lub podobny przedmiot w szczelin´ w obudowie i Êcisnàç
spr´˝yste zabezpieczenie
2 Âcisnàç dwa zatrzaski i wyjàç opraw´
3 Wcisnàç i przekr´ciç w lewo ˝arówk´
a nast´pnie wyjàç jà.
Za∏o˝yç nowà ˝arówk´, wsunàç opraw´
tak, aby zatrzaski wesz∏y na swoje miejsca i za∏o˝yç obudow´.

Ârodkowe Êwiat∏o STOP (modele 5
drzwiowe)

• Dzia∏ajàc we wn´trzu samochodu, wcisnàç rowkowane miejsce obudowy
i zdjàç jà.

• Wyjàç ˝arówk´ (wcisnàç i przekr´ciç

w lewo), za∏o˝yç nowà ˝arówk´ o tej
samej mocy.

• Za∏o˝yç

obudow´, która powinna
wskoczyç na swój zatrzask

˚arówka

Moc

Oprawa

Ârodkowe
Êwiat∏o hamulcowe

21 W

BA 15s

4
OÊwietlenie wskaêników tablicy rozdzielczej
˚arówki oÊwietlajàce wskaêniki i ró˝ne
elementy sterowania tablicy rozdzielczej
sà zamontowane w taki sposób, ˝e lepiej
b´dzie zleciç ich wymian´ autoryzowanej
stacji obs∏ugi Volvo.
Lampy przeciwmg∏owe
Dost´p do ˝arówek lamp przeciwmg∏owych zamontowanych w spojlerze przedniego zderzaka jest mo˝liwy wy∏àcznie od
spodu samochodu.
W razie potrzeby wymiany, czynnoÊç t´
nale˝y powierzyç stacji obs∏ugi Volvo.
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4.15

lampy we wn´trzu samochodu

4
Lampa oÊwietlenia wn´trza
Uwaga! Je˝eli nie od∏àczymy akumulatora lub nie wyjmiemy odpowiedniego bezpiecznika, jeden z zacisków w lampie pozostaje pod napi´ciem. Dotyczy to lampek do czytania, oÊwietlenia schowka
podr´cznego i baga˝nika.
˚arówka
OÊwietlenie wn´trza
Lampa do czytania

4.16

Moc
10 W
5W

Oprawa
S 8.5
WB

˚arówka oÊwietlenia wn´trza:
• Aby zdjàç klosz nale˝y wsunàç Êrubokr´t w szczelin´ i podwa˝yç.

˚arówki lampek punktowych do czytania
map:
• Zdjàç klosz lampy - jak poprzednio

• Wsunàç nowà ˝arówk´ pomi´dzy dwa

• Wykr´ciç wkr´ty i wyjàç

spr´˝yste styki i za∏o˝yç klosz

opraw´ we-

wn´trznà

• Wymieniç niesprawne ˝arówki
• Wkr´ciç wkr´ty
• Za∏o˝yç klosz na swoje miejsce
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oÊwietlenie tablicy rejestracyjnej

4
Tylne lampki do czytania

OÊwietlenie schowka podr´cznego

OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej

• Âcisnàç i zdjàç

• Wsunàç Êrubokr´t w szczelin´ oprawy

• Zdjàç

z uchwytu r´cznego

opraw´ lampki.

• Zdjàç lub podwa˝yç odb∏yÊnik.
• Wyjàç niesprawnà ˝arówk´ i wymieniç
na nowà.

• Za∏o˝yç odb∏yÊnik i wsunàç na miejsce
opraw´.

i podwa˝yç lampk´ tak, aby wysz∏a
z gniazda.

• Nowà ˝arówk´ wsunàç

pomi´dzy zaciski spr´˝yste a ca∏à lampk´ wcisnàç
na swoje miejsce.

˚arówka
OÊwietlenie schowka
Tylna lampa
do czytania
Lampa oÊwietlenia
tablicy rejestracyjnej

Moc
3W

Oprawa
S7

5W

S 8.5

5W

S 8.5

wyk∏adzin´ wewn´trznà baga˝nika/pokrywy tylnej.
- 460: pociàgnàç do siebie wyci´te j´zyki (po stronie zawiasów)
- 440: podwa˝yç Êrubokr´tem i wyjàç
zaciski mocujàce wyk∏adzin´.

• Wyjàç ˝arówk´
• Nowà ˝arówk´ wsunàç

pomi´dzy zaci-

ski spr´˝yste.
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tylne lampy zespolone

4
Tylne lampy

Wymiana ˝arówek

Dost´p do ˝arówek tylnych lamp zespolonych mo˝liwy jest wy∏àcznie od wewn´trznej strony baga˝nika.

• Wy∏àczyç zap∏on i Êwiat∏a
• Otworzyç ty∏ samochodu
• Âcisnàç do siebie dwa zaczepy spr´˝yste

˚arówka:
4 Kierunkowskazu
5 Âwiat∏a cofania
6 Âwiat∏a STOP:
7 Tylnego Êwiat∏a
pozycyjnego:
8 Tylnego Êwiat∏a
przeciwmg∏owego:
4.18

Moc
21 W
21 W
21 W

Oprawa
BA 15s
BA 15s
BA 15s

5W

BA 15s

21 W

BA 15s

i wyjàç opraw´ tylnej lampy zespolonej.

• Aby wyjàç

˝arówk´ nale˝y wcisnàç jà
i przekr´ciç w lewo.

• Za∏o˝yç nowà ˝arówk´ o tej samej mocy.
• Za∏o˝yç opraw´ - ustawiajàc jà odpowiednio i wciskajàc w zatrzaski.
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p∏yta dachowa nie zamyka si´

4
OÊwietlenie baga˝nika

P∏yta dachowa nie zamyka si´

• Dost´p do lampy oÊwietlenia baga˝ni-

Je˝eli p∏yta dachowa nie zamyka si´
wskutek roz∏adowania si´ akumulatora
lub usterki w instalacji elektrycznej, nale˝y
postàpiç nast´pujàco:

• W∏o˝yç pokr´t∏o w otwór wa∏ka silniczka (3)
• Aby zamknàc otwartà p∏yt´: obracaç pokr´-

• Wyjàç

• Aby zamknàç

• Wyjàç pokr´t∏o (2) zamocowane po we-

• Od zewnàtrz samochodu nale˝y sprawdziç

ka uzyskuje si´ po z∏o˝eniu oparcia tylnych siedzeƒ.

Oprawa lampy oÊwietlenia baga˝nika jest taka
sama jak lampy w schowku podr´cznym.
˚arówka
OÊwietlenie
baga˝nika

Moc

Oprawa

3W

S7

p∏ytk´ z w∏àcznikiem - naciskajàc mocno do przodu na zaczepy spr´˝yste (1).

wn´trznej stronie p∏ytki, a nast´pnie…

t∏em w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

odchylonà pokryw´ dachowà: obracaç pokr´t∏em w prawo (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara)
czy p∏yta dachowa jest ca∏kowicie zamkni´ta

• W∏o˝yç pokr´t∏o na swoje miejsce i za∏o˝yç
p∏ytk´ w∏àcznika.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

4.19

pióra wycieraczek, dyszki spryskiwacza

4
Pióra wycieraczek
Aby wymieniç pióro wycieraczki nale˝y
unieÊç (Êcisnàç) plastykowy zaczep (1)
przegubu i zsunàç pióro (2) wzd∏u˝ ramienia (3).

Uwaga!
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, pióra wycieraczek nale˝y wymieniç kiedy tylko zaczynajà zostawiaç Êlady na szybie lub
zgarniaç w sposób niedostateczny.
4.20

Pióro wycieraczki tylnej szyby wymienia
si´ w taki sam sposób.
Regularne czyszczenie piór wycieraczek
poprawia skutecznoÊç ich dzia∏ania.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalne pióra
wycieraczek Volvo.

Regulacja ustawienia dyszek spryskiwacza
Dyszki spryskiwacza mo˝na ustawiç w ˝àdanym po∏o˝eniu wsuwajàc w otwór dyszki ostrze agrafki i przekr´cajàc jà w odpowiednià stron´.
Wymiar A powinien wynosiç pomi´dzy 25
i 35 cm,
Wymiar B powinien wynosiç pomi´dzy 10
i 20 cm.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

piel´gnacja samochodu
W niniejszym rozdziale opisano zabiegi,
które zapewniajà utrzymywanie doskona∏ego stanu nadwozia i wn´trza Twojego
samochodu. Znajdziesz tu równie˝ zalecenia w jaki sposób utrzymaç skutecznoÊç
zabezpieczeƒ antykorozyjnych.

piel´gnacja samochodu
Utrzymanie auta w nieskazitelnym stanie

spis treÊci
Mycie samochodu
Polerowanie nadwozia
Czyszczenie tapicerki
Czyszczenie dywaników
i mat pod∏ogowych
Zaprawki pow∏oki
antykorozyjnej
Zaprawki pow∏oki lakierniczej
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strona
5.2
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6, 5.7

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

5.1

mycie samochodu
Mycie samochodu

R´czne mycie samochodu

Samochód nale˝y myç mo˝liwie cz´sto szczególnie w sezonie zimowym kiedy obecnoÊç soli i wilgoci stanowi szczególne zagro˝enie korozyjne.
Nie nale˝y myç samochodu na s∏oƒcu, lub zaraz po jeêdzie, kiedy os∏ona silnika jest silnie
nagrzana.

Samochód mo˝na umyç w nast´pujàcy
sposób:
• Strumieniem wody z w´˝a obmyç brud
ze spodu samochodu, we wn´kach kó∏
itp.

Uwaga!
Kiedy u˝ywamy wysokociÊnieniowe urzàdzenie
do mycia, nie wolno przekraczaç ciÊnienia wody 75 bar a pomi´dzy wylotem z dyszy
a nadwoziem samochodu nale˝y zachowywaç
odleg∏oÊç minimum 40 cm. Zapobiega to
uszkodzeniom pow∏oki lakierniczej i uszczelek
gumowych.

samochód, tak aby zmi´kczyç nagromadzony brud.

Kiedy myjemy komor´ silnikowà, nie wolno kierowaç strumienia wody bezpoÊrednio na
podzespo∏y, takie jak alternator. Przenikni´cie
wody do wn´trza grozi ich uszkodzeniem.

5

Uwaga!
Kiedy rozpoczynamy jazd´ zaraz po umyciu samochodu, dla osuszenia ok∏adzin
ciernych, nale˝y kilkakrotnie lekko wcisnàç peda∏ hamulca.

• Strumieniem wody z w´˝a obmyç ca∏y

• Je˝eli samochód jest bardzo brudny,

nale˝y najpierw umyç go przy u˝yciu
Êrodka odt∏uszczajàcego na zimno.

• Strumieniem zimnej wody z w´˝a op∏ukaç ca∏y samochód.

• Umyç samochód gàbkà (z u˝yciem

szamponu lub bez), stosujàc du˝à
iloÊç wody. Najlepiej myç ciep∏à (lecz
nie goràcà) wodà.

• Osuszyç samochód mi´kkà Êciereczkà
zamszowà.

Przy myciu samochodu nale˝y sprawdzaç
dro˝noÊç otworów odp∏ywowych
w drzwiach i progach.
Plamy na elementach wyk∏adziny wokó∏
okien, b∏otników i drzwi, mo˝na usunàç
Êrodkiem do polerowania (nie wolno stosowaç pasty Êciernej lub waty stalowej).

5.2

Otwory odp∏ywowe
Myjàc samochód, nale˝y pami´taç o usuni´ciu brudu z wszystkich otworów odp∏ywowych.
Ko∏a ze stopów lekkich
Ko∏a ze stopów lekkich nale˝y regularnie
myç wodà, zimnà lub ciep∏à, lub specjalnym Êrodkiem, który kupiç mo˝na u dealerów Volvo. Nie wolno stosowaç ˝adnych Êrodków czyszczàcych zawierajàcych czynniki Êcierne.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

polerowanie i woskowanie
Myjnia automatyczna

Polerowanie i woskowanie

• Korzystanie z myjni automatycznych

Kiedy pow∏oka lakiernicza zaczyna traciç
swój po∏ysk lub kiedy normalne mycie nie
wystarcza dla przywrócenia oryginalnego
po∏ysku - nale˝y przepolerowaç i nawoskowaç samochód.
W wi´kszoÊci przypadków, potrzeba taka
nie wyst´puje w pierwszym roku eksploatacji. Woskowanie mo˝na jednak wykonywaç w dowolnym czasie.
Przed polerowaniem i/lub woskowaniem nale˝y starannie umyç i osuszyç samochód.

jest prostym i szybkim sposobem umycia samochodu.

• Nale˝y sprawdziç jednak, czy szczotki

w myjni sà czyste i czy mycie spodu
odbywa si´ w sposób staranny.

• Nale˝y sprawdziç czy wszystkie okna sà

dobrze zamkni´te a elementy zewn´trzne, takie jak dodatkowe lampy itp. sà
dobrze umocowane. W przeciwnym razie mogà ulec przesuni´ciu. Nale˝y równie˝ zdjàç lub z∏o˝yç anten´.

• Dobrà praktykà jest jednak, dwa razy

w roku, r´czne umycie samochodu na
przyk∏ad przed i po zakoƒczeniu sezonu
zimowego. Pozwala to na bli˝sze przyjrzenie si´ pojazdowi pod kàtem stwierdzenia
miejsc wymagajàcych drobnych zaprawek lakierniczych, które mo˝na wykonaç
od r´ki, oraz poznania „martwych pól”
dzia∏ania myjni automatycznej.

Uwaga!
Zalecamy, aby nie korzystaç z myjni automatycznej w przeciàgu pierwszych szeÊciu
miesi´cy, poniewa˝ w tym czasie lakier nie
jest jeszcze wystarczajàco utwardzony.

Do usuwania plam od smo∏y lub asfaltu
nale˝y stosowaç preparaty zast´pujàce
terpentyn´. Wi´ksze plamy mo˝na usunàç za pomocà pasty polerskiej do pow∏ok lakierniczych.
Najpierw nale˝y przepolerowaç odpowiednim preparatem a nast´pnie nawoskowaç woskiem p∏ynnym lub sta∏ym. Na rynku dost´pne sà liczne preparaty zawierajàce zarówno Êrodek polerujàcy jak
i wosk. Nale˝y zastosowaç si´ do podanych tam instrukcji.
Po polerowaniu samochodu nale˝y
sprawdziç czy ˝adne z otworów odp∏ywowych nie uleg∏y zatkaniu.

Uwaga!
Jako rozpuszczalnika lub detergentu nie
wolno stosowaç benzyny zawierajàcej
zwiàzki o∏owiu i/lub benzen.
Zarówno o∏ów jak benzen zatruwajà Êrodowisko i mogà powodowaç ból g∏owy
i zatrucia. Przy wi´kszych dawkach, mogà
uszkodziç organy produkujàce w ciele
krew.
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Uwaga!
Niektóre sk∏adniki benzyny mogà powodowaç p´kanie materia∏u os∏on opraw
Êwietlnych.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

5.3

czyszczenie wn´trza samochodu

Czyszczenie pasów bezpieczeƒstwa
Do tego celu nale˝y zawsze stosowaç wod´
i detergenty syntetyczne. Nie stosowaç innych
Êrodków czyszczàcych.
Czyszczenie tapicerki
Zabrudzonà tapicerk´ mo˝na oczyÊciç za pomocà nowoczesnych detergentów pianowych.
Plamy naj∏atwiej usunàç jest zanim zaschnà
i przeniknà w g∏àb tkaniny.
Plamy nale˝y usuwaç poprzez rozpuszczenie
a nie poprzez Êcieranie lub zeskrobywanie.
Plamy na tapicerce skórzanej i PCV
Nigdy nie wolno próbowaç usuwania plam drogà Êcierania lub zeskrobywania.
Nigdy nie wolno stosowaç silnych odplamiaczy.
W przypadku plam trudnych do usuni´cia,
mo˝na ostro˝nie stosowaç preparaty zast´pujàce terpentyn´. Po usuni´ciu plamy nale˝y
sp∏ukaç miejsce s∏abym roztworem myd∏a
w ciep∏ej wodzie.
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Plamy na tkaninie i matach pod∏ogowych
Do usuwania plam nale˝y przystàpiç jak najwczeÊniej. W wi´kszoÊci przypadków plam´
mo˝na zebraç st´pionym ostrzem. Pole wokó∏
plamy nale˝y oczyÊciç odkurzaczem, tak aby
brud nie rozpuÊci∏ si´. Czystà szmatk´ namoczyç rozpuszczalnikiem i przyk∏adaç do zaplamionej powierzchni. Nast´pnie, tamponem lub
suchà watà nale˝y zebraç rozpuszczalnik wraz
z zaplamieniem.

5.4

Wywabiacze plam

Wskazówki, które nale˝y zapami´taç:

• Roztwór amoniaku: 1 ∏y˝eczka herba-

• Przy usuwaniu plam spowodowanych

ciana amoniaku na 3 dl wody (ok. 1:9).

• Roztwór amoniakalno - mydlany: sporzàdzony powy˝ej roztwór amoniaku rozpuÊciç dalej w 1 dl wody mydlanej.

przez barwniki lub pigmenty, takie jak
atrament, szminka do ust itp., nale˝y
bardzo ostro˝nie pos∏ugiwaç si´ odplamiaczem. Grozi bowiem rozprzestrzenianiem si´ zabarwienia.

• Nale˝y stosowaç jak najmniejsze iloÊci
Uwaga!
Stosujàc powy˝sze preparaty nale˝y zapewniç dobre przewietrzanie wn´trza samochodu.

rozpuszczalnika. Nadmiar rozpuszczalnika mo˝e uszkodziç gàbk´ wype∏niajàcà poduszk´ siedzenia lub oparcia
fotela.

• Nale˝y zawsze poruszaç si´ od kraw´dzi plamy do jej Êrodka.

Je˝eli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej na temat czyszczenia tapicerek Twojego samochodu - informacji takich udzieli ch´tnie dealer Volvo.
Mycie szk∏a zestawu wskaêników
Aby uniknàç zniszczeƒ, do mycia szk∏a
zestawu wskaêników mo˝na stosowaç
wy∏àcznie czystà wod´ bez ˝adnych dodatków chemicznych.
Nale˝y wykluczyç takie substancje jak
beznzyna, parafina itp.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

zabezpieczenie antykorozyjne, kontrola i konserwacja
Zabezpieczenie antykorozyjne
Twoje Volvo jest fabrycznie zabezpieczone przed korozjà. Zewn´trzna powierzchnia spodu i wn´k kó∏ pokryta jest grubà
i trwa∏à pow∏okà antykorozyjnà. Do zabezpieczenia pod∏u˝nic i przekrojów zamkni´tych zastosowano dobrze penetrujàcy preparat antykorozyjny o ma∏ej lepkoÊci.
Sà dwa bardzo skuteczne sposoby konserwacji tego zabezpieczenia:
- Utrzymywanie samochodu w czystoÊci.
Wodà pod wysokim ciÊnieniem nale˝y
myç spód i elementy zawieszenia, takie
jak zamocowanie spr´˝yn, golenie resorujàce i drà˝ki reakcyjne, wn´ki kó∏ oraz
kraw´dzie b∏otników.
- Kontrolowanie i dokonywanie koniecznych uzupe∏nieƒ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola
Zabezpieczenie antykorozyjne, które nie
jest widoczne od zewnàtrz (niewidoczne
belki i przekroje zamkni´te) nale˝y sprawdziç po raz pierwszy po trzech latach a nast´pnie przynajmniej co trzeci rok.
Aby uzyskaç ca∏kowicie zadowalajàce wyniki, wszystkie przestrzenie wewn´trzne, belki
i ich zakoƒczenia nale˝y zabezpieczyç natryskowo w warsztacie - stosujàc do tego
celu odpowiednie wyposa˝enie.
Konserwacj´ zabezpieczenia antykorozyjnego nale˝y przeprowadzaç w temperaturze powy˝ej +10°C.
Prace te nale˝y konsultowaç z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Volvo i jej zlecaç ich
wykonanie.

Stosowane sà preparaty antykorozyjne
trojakiego rodzaju:

Zewn´trzne zabezpieczenie antykorozyjne
Widocznà z zewnàtrz pow∏ok´ antykorozyjnà nale˝y regularnie sprawdzaç. Konieczne jest bezzw∏oczne wykonywanie
zaprawek zabezpieczenia antykorozyjnego, co zapobiega wnikaniu wilgoci. Przed
wykonaniem zaprawek (natryskowo lub
p´dzlem), samochód nale˝y starannie
umyç i osuszyç. W miejscach trudnodost´pnych nale˝y pos∏ugiwaç si´ r´cznà
smarownicà z gi´tkim w´˝ykiem.

ne po∏àczenia pomi´dzy pod∏ogà i progami drzwiowymi (typ A a nast´pnie
typ C)
• zawiasy drzwi (typ B)

A) O ma∏ej lepkoÊci (do natrysku) - do zabezpieczenia wzd∏u˝ ∏àczeƒ blach pod
samochodem
B) O ma∏ej lepkoÊci (przezroczysty) - do
zabezpieczenia cz´Êci widocznych
C) G´sty (do nak∏adania p´dzlem) - do
zabezpieczania elementów zawieszenia i wn´k kó∏, które sà najbardziej nara˝one na dzia∏anie czynników zewn´trznych.
Poni˝ej podajemy cz´Êci samochodu,
które mogà wymagaç zaprawek oraz zalecany rodzaj preparatu:

• widoczne po∏àczenia zgrzewane
i punkty zgrzewania p∏atów (typ B)
• spód i wn´ki kó∏, szczególnie zgrzewa-
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Po zakoƒczeniu pracy, nadmiar preparatu
antykorozyjnego nale˝y zebraç szmatà
namoczonà w benzynie lakowej oraz
sprawdziç czy wszystkie otwory odp∏ywowe sà dro˝ne (patrz uwagi na poczàtku
niniejszego rozdzia∏u).

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

5.5

konserwacja pow∏oki lakierniczej
Zadrapania i drobne odpryski lakieru
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Uwaga!
Naprawy lakiernicze pow∏ok typu metalic
oraz lakierowanie elementów wykonanych z tworzyw sztucznych wymagajà
specjalnej technologii. Prace te nale˝y
powierzaç specjalistom.

Materia∏y:
• Podk∏ad
• Lakier: dostarczony w puszce lub ampu∏ce do zaprawek
• P´dzel
• TaÊma maskujàca

Je˝eli samochód ma byç poddany suszeniu w piecu lakierniczym, podzespo∏y
elektroniczne, takie jak centralny modu∏
elektroniczny lub zespó∏ sterowania silnika
- nale˝y wczeÊniej zdemontowaç.

Je˝eli uszkodzenie nie si´ga metalu i pozosta∏a jeszcze warstwa nie uszkodzonej jeszcze emalii - lakier mo˝na po∏o˝yç natychmiast po oczyszczeniu miejsca.

Konserwacja pow∏oki lakierniczej
Uszkodzenia lakieru na cz´Êciach metalowych wymagajà natychmiastowego zabezpieczenia aby uniknàç powstania
rdzy. Jest dobrym zwyczajem regularne
sprawdzanie pow∏oki lakierniczej, na przyk∏ad po myciu samochodu i dokonywanie
zaprawek je˝eli jest to potrzebne.

Symbol lakieru

Mniejsze uszkodzenia od kamieni ( do
rozmiaru ma∏ej monety) oraz zadrapania
mogà byç malowane p´dzlem.

Aby mieç pewnoÊç, ˝e stosujemy lakier
o w∏aÊciwym kolorze, nale˝y odczytaç
symbol kodowy lakieru, podany na tabliczce w komorze silnikowej. (Patrz rysunek na str. 7.0)
Oryginalne lakiery syntetyczne Volvo znajdujà si´ w sprzeda˝y w ramach sieci dealerskiej.

Je˝eli uszkodzenie dochodzi do metalu,
nale˝y post´powaç w nast´pujàcy sposób:
1 Przez naklejenie taÊmy maskujàcej
a nast´pnie oderwanie jej, oczyÊciç
miejsce z brudu i s∏abo przylegajàcego
lakieru (A).
2 Dobrze wymieszaç podk∏ad i na∏o˝yç go
cienkim p´dzelkiem lub zapa∏kà (B).
3 Kiedy podk∏ad wyschnie, p´dzlem na∏o˝yç wierzchnià warstw´ lakieru. Lakier
nale˝y przed tym dobrze wymieszaç
i nak∏adaç kilkoma cienkimi warstwami.
Przed na∏o˝eniem kolejnej warstwy - poprzednia musi wyschnàç.
W przypadku zadrapaƒ, nale˝y post´powaç zgodnie z powy˝szym opisem, ale
po˝àdane b´dzie stosowanie taÊmy maskujàcej dla ochrony otoczenia zaprawki
(C).

Wi´ksze uszkodzenia wymagajà wyposa˝enia warsztatowego i specjalnych umiej´tnoÊci. Te prace b´dà najlepiej przeprowadzone
przez stacj´ obs∏ugi Volvo.
5.6
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zaprawki lakiernicze
Uszkodzenie pow∏oki lakierniczej

Sposób post´powania:

Zaprawki uszkodzeƒ pow∏oki lakierniczej
dla przyk∏adu na kraw´dziach b∏otników
i drzwi.

1 Pos∏ugujàc si´ taÊmà maskujàcà usunàç ∏uszczàcy si´ lakier (A).
Otoczenie zaprawki os∏oniç papierem
i taÊmà.

Materia∏y:

• Podk∏ad: w aerosolu
• Lakier: w aerosolu
• TaÊma maskujàca
Je˝eli chcemy wykonaç wi´kszà zaprawk´,
przylegajàcà powierzchni´ nale˝y odpowiednio zas∏oniç taÊmà lub papierem.
Os∏on´ nale˝y usunàç natychmiast po
natryÊni´ciu zewn´trznej warstwy lakieru zanim lakier nie zaschnie.
Uwaga!
Przy wykonywaniu zaprawek lakierniczych, samochód powinien byç czysty
i suchy a jego temperatura musi byç powy˝ej 15°C.

2 Pojemnik z aerosolem wstrzàsaç przynajmniej przez 1 minut´. Natrysnàç
podk∏ad. Rozpylanà strug´ (D) prowadziç wolno od skraju do skraju, zmieniajàc kierunek po ka˝dym przejÊciu.
Dysza rozpylacza powinna znajdowaç
si´ w odleg∏oÊci 20 - 30 cm od malowanej powierzchni.
3 Kiedy podk∏ad wyschnie, w taki sam
sposób na∏o˝yç lakier. Na∏o˝yç kilka
warstw lakieru. Po na∏o˝eniu jednej
warstwy nale˝y odczekaç kilka minut na
przeschni´cie lakieru, a dopiero potem
nak∏adaç nast´pnà warstw´.
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Uwaga!
Warstw´ zewn´trznà mo˝na na∏o˝yç po
up∏ywie 24 godzin.
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5.7

przeglàdy a zu˝ycie paliwa
Dobre wykonywanie przeglàdów to
utrzymanie niskiego zu˝ycia paliwa!
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e regularnie wykonywane przeglàdy Twojego samochodu
majà korzystny wp∏yw na zu˝ycie paliwa.
Oto niektóre czynniki powodujàce wzrost
zu˝ycia paliwa:

• zanieczyszczony filtr powietrza
• zu˝yte Êwiace zap∏onowe
• zanieczyszczony olej w silniku i zablokowany filtr oleju

• niew∏aÊciwe luzy zaworowe
• „blokujàce” hamulce
• zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu
• niew∏aÊciwe ustawienie kó∏ przednich
Te punkty, jak równie˝ wiele innych, wymagajà sprawdzenia i ewentualnej regulacji w trakcie Przeglàdu Konserwacyjnego samochodu wykonywanego w autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.
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6.0

Kontrola wzrokowa
Codzienna kontrola wzrokowa samochodu
przed rozpocz´ciem jazdy nale˝y do dobrych zwyczajów u˝ytkownika samochodu.
Przy regularnej kontroli - natychmiast zauwa˝yç mo˝na wszelkie nieprawid∏owoÊci.

Nale˝y zwróciç uwag´ na nast´pujàce
punkty
Od zewnàtrz…
• opony (ciÊnienie i uszkodzenia)

• oÊwietlenie
• wycieraczki
Pod os∏onà silnika - nale˝y sprawdziç poziom…
• p∏ynu ch∏odzàcego w zbiorniku wyrównawczym

• p∏ynu hamulcowego w zbiorniczku
• p∏ynu w zbiorniku spryskiwacza
• oleju w silniku (miarka)
• p∏ynu hydraulicznego w zbiorniczku uk∏adu wspomagania przek∏adni kierowniczej

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na…
• wycieki oleju lub p∏ynu ch∏odzàcego

• zu˝ycie pasków i w´˝y
• korozj´ zacisków akumulatora

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

konserwacja
spis treÊci
W rozdziale niniejszym opisano Program
Obs∏ugowy Volvo oraz te czynnoÊci, które pozwolà upewniç si´, ˝e samochód
jest mechanicznie sprawny.
Poza tym, podajemy tutaj istotne Êrodki
ostro˝noÊci, które trzeba zawsze podejmowaç w czasie pracy przy samochodzie.
Podajemy najbardziej podstawowe informacje dotyczàce typu i iloÊci zalecanych
przez Volvo materia∏ów eksploatacyjnych. B´dzie to przydatne w sytuacjach,
w których b´dziesz zmuszony do skorzystania z us∏ug innej stacji obs∏ugi lub je˝eli zechcesz wykonaç t´ prac´ samodzielnie.

strona

Przeglàdy a zu˝ycie paliwa
Przeglàdy i gwarancja
Przeglàdy
a ochrona Êrodowiska
Wa˝ne ostrze˝enia
Komora silnikowa
Podnoszenie samochodu

6.0
6.2
6.3 do 6.6
6.7
6.8 do 6.11
6.12

Punkty smarowania
nadwozia, akumulator
Olej w silniku
Automatyczna skrzynia biegów
Olej przek∏adniowy, paski

6.13
6.14
6.16
6.17

P∏yn hamulcowy, wspomagany
uk∏ad kierowniczy
P∏yn ch∏odzàcy silnik
P∏yn do spryskiwacza
CiÊnienie w ogumieniu

6.18
6.19
6.20
6.21

konserwacja
Obs∏uga, przeglàdy okresowe, ostrze˝enia

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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6.1

przeglàdy i gwarancja
Program Obs∏ugowy Volvo
Przeglàd Zerowy
Przed opuszczeniem fabryki Twoje Volvo zosta∏o poddane starannej kontroli
jakoÊciowej, odby∏o jazd´ próbnà po
czym dokonano w nim niezb´dnych regulacji. Przed odbiorem u dealera, Twój
samochód poddano Przeglàdowi zerowemu, tak aby ostatecznie sprawdziç
czy spe∏nia on normy Volvo.
Przeglàdy
Aby zachowaç wysoki poziom bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊç, jakim odznacza si´ Twoje Volvo, nale˝y korzystaç
z Programu Obs∏ugowego Volvo. Twój
dealer udzieli wszelkich informacji na ten
temat.

Wa˝ne – Gwarancja
Usilnie zalecamy, aby czynnoÊci przewidziane w tym programie, powierzano do
wykonania autoryzowanej stacji Volvo,
która posiadajàc niezb´dne umiej´tnoÊci,
dane techniczne i wyposa˝enie gwarantuje wykonanie tych prac na takim poziomie, jakiego mo˝e oczekiwaç u˝ytkownik
samochodu Volvo.
Mo˝esz mieç równie˝ pewnoÊç, ˝e b´dà
u˝yte wy∏àcznie oryginalne cz´Êci zamienne, których jakoÊç jest ta sama jak
cz´Êci u˝ytych w procesie wytwarzania
samochodu.
Program Obs∏ugowy Volvo opracowano
dla samochodów eksploatowanych w warunkach przeci´tnych. Obejmuje on
Przeglàd Roczny - lub przy intensywnej
eksploatacji - przed uzyskaniem przebiegu 15 000 km.
Je˝eli uwa˝asz, ˝e warunki eksploatacyjne
Twojego Volvo odbiegajà od przeci´tnych,
nale˝y poradziç si´ dealera Volvo, który
ch´tnie udzieli informacji dotyczàcych dodatkowych czynnoÊci obs∏ugowych.

6

6.2

Wa˝noÊç gwarancji obwarowana jest nast´pujàcymi bezwzgl´dnymi warunkami:
konserwacja samochodu wykonywana
jest zgodnie z zaleceniami podanymi
w niniejszej instrukcji obs∏ugi
wszystkie przeglàdy i naprawy samochodu wykonywane sà przez autoryzowanà
stacj´ obs∏ugi Volvo.

Cz´Êci zamienne Volvo
Aby zmniejszyç do absolutnego minimum
niedogodnoÊci zwiàzane z przeglàdami
i naprawà, Volvo opracowa∏o bardzo
sprawny system dystrybucji cz´Êci zamiennych, oparty na Êwiatowej sieci odpowiednio rozmieszczonych punktów magazynowania i dystrybucji cz´Êci zamiennych.
W dziewi´ciu na dziesi´ç przypadków istnieje obowiàzek dostarczania klientowi
oryginalnych cz´Êci Volvo w przeciàgu 24
godzin.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

przeglàdy a ochrona Êrodowiska
Pami´taj, ˝e...

• regularnie dokonywane przeglàdy sà

warunkiem utrzymania Twojego samochodu w dobrym stanie - zarówno pod
kàtem niezawodnoÊci jak i bezpieczeƒstwa na drodze.

• zaniedbywanie przeglàdów mo˝e spowodowaç, ˝e Twój samochód b´dzie
emitowaç spaliny zawierajàce niedopuszczalne iloÊci substancji szkodliwych dla Êrodowiska.

• przeglàd wykonany b´dzie najlepiej

przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi
Volvo, poniewa˝ dysponuje ona przeszkolonym personelem, który zna ten
samochód i u˝ywa wyspecjalizowanych narz´dzi i instrukcji napraw opracowanych przez Volvo.

• twojà Ksià˝eczk´ Przeglàdów nale˝y

po wykonaniu ka˝dego przeglàdu
ostemplowaç. „W∏aÊciwie ostemplowana” ksià˝eczka jest dowodem na
dobrà konserwacj´ samochodu, co
zwykle podnosi jego wartoÊç rynkowà.

• je˝eli Twój samochód wyposa˝ony jest
w klimatyzacj´, wa˝ne jest aby stacja
Volvo corocznie dokonywa∏a jej przeglàdu.

Twój samochód a ochrona Êrodowiska
Volvo od dawna anga˝uje si´ w zagadnienia wp∏ywu pojazdów mechanicznych na
Êrodowisko naturalne i przyczyni∏o si´ do
opracowania ró˝nych rozwiàzaƒ ograniczania poziomu emisji toksycznych spalin,
a wszystkie swoje samochody nap´dzane
silnikami benzynowymi przystosowa∏o do
benzyny bezo∏owiowej.
Bardzo wa˝ne jest, aby w∏aÊciciel samochodu rozumia∏, które elementy samochodu mogà mieç wp∏yw na sk∏ad spalin i co
nale˝y uczyniç dla ograniczenia ich toksycznoÊci. W dalszym ciàgu tekstu powiemy o tym jak dzia∏ajà uk∏ady ograniczajàce toksycznoÊç spalin, jak równie˝
opiszemy minimalne wymagania serwisowe, konieczne do tego, aby uk∏ady te
utrzymywa∏y swojà sprawnoÊç.

Wiele p∏ynów u˝ywanych w samochodzie jest
trujàcych i szkodliwych dla Êrodowiska.
Obs∏ugujàc samochód, nale˝y na przyk∏ad zadbaç o w∏aÊciwe pozbycie si´ zu˝ytego oleju. Prosimy zapoznaç si´
z ostrze˝eniem zamieszczonym dalej
w tekÊcie niniejszego rozdzia∏u.
Ochrona Êrodowiska
Zanieczyszczanie Êcieków, wód lub gleby
jest zabronione. Zu˝yty olej i filtry oleju
mo˝na wyrzucaç wy∏àcznie w miejscach
do tego przeznaczonych. W razie wàtpliwoÊci nale˝y zwróciç si´ do w∏adz lokalnych, które udzielà potrzebnych informacji.

Zagro˝enie dla Êrodowiska mo˝na
zmniejszyç poprzez:
- stosowanie benzyny bezo∏owiowej
- powstrzymywanie si´ od niepotrzebnych
„wyÊcigów” na jezdni
- unikanie krótkich jazd
- unikanie niepotrzebnie szybkiej jazdy
- nabycie spokojnego stylu jazdy
- wy∏àczanie silnika kiedy stoimy przed zamkni´tym przejazdem kolejowym, w korku
ulicznym i w podobnych sytuacjach.
- utrzymywanie silnika w dobrym stanie
dzi´ki regularnym przeglàdom

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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6.3

przeglàdy a ochrona Êrodowiska
W niektórych krajach w∏aÊciciel pojazdu
zobowiàzany jest wiedzieç jakie czynnoÊci serwisowe konieczne sà do wykonania w samochodzie, aby emisje toksyczne
spalin nie przekroczy∏y dozwolonego poziomu.
Co wi´cej, w∏aÊciciel zobowiàzany jest do
dopilnowania wykonania tych czynnoÊci.
My jako producent, jesteÊmy zobowiàzani
do przedstawienia odpowiednich informacji, które mo˝na znaleêç poni˝ej.

Dla zapewnienia niskich emisji sk∏adników toksycznych - zalecamy...
w zakresie czynnoÊci obs∏ugowych...
• aby samochód by∏ obs∏ugiwany zgodnie z programem Obs∏ugowym Volvo
jak opisano na stronie 6.2 tej instrukcji
i w ksià˝ce obs∏ugowej oraz zalecamy
aby zaplanowaç te przeglàdy tak aby
nast´powa∏y po zalecanych przebiegach i odst´pach czasowych.

w zakresie obs∏ugi uk∏adu paliwowego...
• aby przewody paliwowe i ich z∏àcza
pozostawa∏y szczelne

CzynnoÊci serwisowe, które majà zwiàzek
z ograniczeniem toksycznoÊci spalin:

w zakresie obs∏ugi silnika...
• aby uk∏ad smarowania silnika utrzymywaç w sprawnoÊci.
Wymian´ oleju w silniku i filtru olejowego opisano w niniejszym rozdziale.

• aby stosowaç w∏aÊciwy rodzaj paliwa.

Elementy silnika:
Paski nap´dowe
Olej w silniku
Filtr oleju
Uk∏ad wydechowy
P∏yn ch∏odzàcy
Uk∏ad paliwowy:
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Przewody paliwowe i ich po∏àczenia

6

• aby uk∏ad ch∏odzenia dzia∏a∏ sprawnie.

W tym rozdziale opisujemy równie˝ czynnoÊci obs∏ugowe zwiàzane z uk∏adem
ch∏odzenia i paskami nap´dowymi.

• aby filtr paliwowy i powietrza nie by∏y
zatkane

• aby mechanizmy sterowania silnika
dzia∏a∏y p∏ynnie

Potrzebne informacje zawarte sà w rozdziale 7 - „Dane techniczne”.

Do silnika z dopalaczem katalitycznym
nale˝y zawsze stosowaç benzyn´ bezo∏owiowà.
w zakresie obs∏ugi uk∏adu zap∏onowego...
• aby Êwiece zap∏onowe nie by∏y pop´kane i mia∏y w∏aÊciwy odst´p elektrod.

• aby uk∏ad wydechowy by∏ szczelny
a jego elementy by∏y w dobrym stanie

Uk∏ad zap∏onowy:
Âwiece zap∏onowe
Wymuszone przewietrzanie skrzyni korbowej:
Przewietrzanie skrzyni korbowej
6.4

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

uk∏ady ograniczajàce toksycznoÊç
Dopalacz katalityczny

Uwaga!

Jest to urzàdzenie dodatkowe, zamontowane w uk∏adzie wydechowym, którego
zadaniem jest ograniczanie toksycznoÊci
spalin.

• …kiedy parkujesz swój samochód

Sk∏ada si´ on z obudowy metalowej (A),
w której wn´trzu znajduje si´ wk∏ad ceramiczny (B), oddzielony od obudowy przek∏adkà z materia∏u termoizolacyjnego (C).
Wk∏ad ceramiczny ma ogromnà iloÊç
cienkich kanalików, przez które przep∏ywajà spaliny (B). Âcianki kanalików (które
∏àcznie majà ogromnà powierzchni´) powleczone sà cienkà warstewkà metali
szlachetnych takich jak platyna i rod, które spe∏niajà rol´ katalizatorów. Pobudzajà
one reakcje chemiczne - same w nich nie
uczestniczàc. Je˝eli dopalacz katalityczny
ulegnie uszkodzeniu - zawartoÊç substancji toksycznych w spalinach zwi´kszy si´.
Twoje Volvo wyposa˝one jest w trójdrogowy dopalacz katalityczny ze sterowaniem w uk∏adzie sprz´˝enia zwrotnego,
poprzez sond´ lambda. Sk∏ad mieszanki
paliwowo powietrznej sterowany jest tutaj
przez czujnik zawartoÊci tlenu – sond´
Lambda. Pozwala to na spe∏nienie najbardziej surowych przepisów dotyczàcych toksycznoÊci spalin.

pami´taj o tym, ˝e dopalacz katalityczny,
który znajduje si´ pod samochodem, bardzo si´ rozgrzewa w czasie jazdy i wymaga pewnego czasu na ostygni´cie.
Je˝eli parkujesz swój samochód na suchej trawie, Êciernisku lub liÊciach, to mogà si´ one ∏atwo zapaliç!

• …kiedy tankujesz
nale˝y stosowaç wy∏àcznie paliwo bezo∏owiowe, w przeciwnym razie dopalacz
katalityczny przestanie byç skuteczny
i jego pozytywna funkcja ekologiczna
skoƒczy si´.
Uk∏ad sprz´˝enia zwrotnego z czujnikiem
zawartoÊci tlenu
Zadaniem tego uk∏adu jest regulacja sk∏adu spalin,
a w ten sposób zapewnienie optymalnych warunków
pracy dopalacza katalitycznego. Czujnik zawartoÊci
tlenu (sonda lambda) - D, dozoruje sk∏ad spalin opuszczajàcych silnik. Informacja z czujnika doprowadzana jest do elektronicznego zespo∏u sterujàcego,
który w sposób ciàg∏y reguluje sk∏ad mieszanki paliwowo powietrznej, tak aby stworzyç najlepsze mo˝liwe warunki spalania. Pozwala to trójdro˝nemu dopalaczowi katalitycznemu na skuteczne obni˝enie zawartoÊci trzech zasadniczych substancji zatruwajàcych powietrze: tlenku w´gla, nie spalonych w´glowodorów i tlenków azotu.

Konserwacja
W normalnych warunkach dopalacz katalityczny, czujnik zawartoÊci tlenu i uk∏ad
ograniczajàcy wydzielanie par paliwa nie
wymagajà ˝adnej konserwacji.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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6.5

uk∏ady ograniczajàce emisj´ sk∏adników toksycznych, substancje szkodliwe
Substancje szkodliwe dla zdrowia!
Ostrze˝enie zdrowotne!
Zu˝yte oleje silnikowe
Wymieniajàc olej w silniku, nale˝y pami´taç o tym, ˝e powtarzana stycznoÊç
z olejem silnikowym mo˝e doprowadziç
do powa˝nych schorzeƒ skóry, w tym do
zapalenia skóry i nowotworu. Dlatego te˝,
nale˝y zawsze:

• jak najbardziej unikaç kontaktu oleju ze
skórà a je˝eli do niego dojdzie - umyç
si´ starannie.

• olej trzymaç poza zasi´giem dzieci
• zu˝yty olej oddawaç tylko tam gdzie
Uk∏ad ograniczajàcy emisj´ par benzyny
Kiedy silnik zostanie wy∏àczony (szczególnie w stanie
goràcym) uk∏ad ten dzi´ki mikrokomputerowi sterowania silnikiem (5), zapobiega wydostawaniu si´ do
atmosfery par benzyny. Ze zbiornika paliwa (1), pary
benzyny prowadzone sà w´˝ami, poprzez zbiornik
rozpr´˝ny (2) na rurze wlewowej do zbiornika (3) wype∏nionego w´glem drzewnym, zainstalowanego
w górnej cz´Êci prawej wn´ki przedniego ko∏a. Tutaj,
pary benzyny pozostajà do chwili uruchomienia silnika, kiedy to zostanà zassane do kolektora dolotowego (4).
Gdyby, wskutek wypadku, samochód przewróci∏ si´
na dach, zawór zwrotny (6) zamknie si´, zapobiegajàc rozlaniu si´ paliwa i wypuszczeniu na zewnàtrz
par benzyny.
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6.6

jest on odbierany w legalny sposób.

Czynnik ch∏odniczy uk∏adu klimatyzacji
W przypadku jakiegokolwiek demonta˝u
uk∏adu klimatyzacji, bezfreonowy czynnik
ch∏odniczy (R134a) nale˝y spuÊciç i zachowaç do ponownego u˝ycia. (Wymagane
sà do tego specjalne urzàdzenia.)
P∏yn ch∏odzàcy
Je˝eli samodzielnie wymieniasz p∏yn
w uk∏adzie ch∏odzenia, nale˝y zadbaç
o to, aby zu˝yty p∏yn zosta∏ zagospodarowany w sposób bezpieczny dla Êrodowiska. Dealer Volvo jest gotów udzieliç
potrzebnej pomocy.
Elektrolit
W akumulatorze znajduje si´ elektrolit,
który jest zarówno korozyjny jak trujàcy.
Dlatego te˝ bardzo wa˝ne jest, aby z akumulatorem obchodziç si´ w sposób bezpieczny dla Êrodowiska. Prosimy poradziç
si´ w tej sprawie dealera Volvo.
Benzyna
Nie u˝ywajcie do mycia lub jako rozpuszczlnika benzyny zawierajàcej o∏ów lub
benzen. Obie te substancje mogà uszkodziç te elementy organizmu ludzkiego,
które odpowiedzialne sà za tworzenie
krwi.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

Êrodki ostro˝noÊci, instalacja elektryczna
Uwaga!
Wa˝ne Êrodki ostro˝noÊci
Wykonujàc jakiekolwiek czynnoÊci w komorze silnikowej przy procujàcym silniku,
nie wolno k∏aÊç tam ˝adnych narz´dzi
i uwa˝aç aby luêne cz´Êci odzie˝y, w∏osy
itp. nie zosta∏y chwycone przez pasek alternatora lub inne wirujàce elementy!

• Nale˝y pami´taç o tym, ˝e elektrycznie
nap´dzany wentylator mo˝e w∏àczyç
si´ samoczynnie po jakimÊ czasie po
wy∏àczeniu silnika!
• Nie wolno roz∏àczaç ˝adnych po∏àczeƒ
elektrycznych zanim nie wy∏àczymy
zap∏onu!

• Pami´taj, ˝e silnik Twojego samochodu

wyposa˝ony jest w elektroniczny uk∏ad
zap∏onowy i w zwiàzku z tym na cewce
i innych elementach uk∏adu obecne jest
niebezpieczne wysokie napi´cie.

• Pami´taj równie˝ o tym, ˝e paliwo obe-

cne w filtrze paliwa i przewodach paliwowych silnika zasilanego wtryskowo
znajduje si´ pod wysokim ciÊnieniem!
Wszelkie prace zwiàzane z tymi uk∏adami nale˝y powierzyç autoryzowanej
stacji obs∏ugi Volvo.

Przed przystàpieniem do wszelkich
prac w samochodzie…
Nale˝y uwzgl´dniç poni˝sze uwagi, tak
aby uniknàç zagro˝enia powa˝nymi obra˝eniami lub powstania szkód:

• Samochód nale˝y ustawiç na pozio-

mym pod∏o˝u, zaciàgnàç hamulec
r´czny, dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w po∏o˝eniu neutralnym (N) a pod
ko∏a podstawiç kliny.

• Przed przystàpieniem do prac w komo-

• Kiedy alternator pracuje, jego zacisk dodatni

•
•

rze silnikowej nale˝y najpierw wy∏àczyç
zap∏on a nast´pnie odczekaç na ostygni´cie silnika.

•

• Miejsce pracy powinno mieç dobre
przewietrzanie zapewniajàce usuwanie
spalin, oparów benzyny, emisji z akumulatora itp.

•

Równie˝, w celu unikni´cia uszkodzenia
alternatora, obwodu ∏adowania i zap∏onu elektronicznego, powodujàcego d∏ugà i kosztownà napraw´…

• Nale˝y sprawdziç czy przewody aku-

mulatora sà po∏àczone prawod∏owo
i pewnie.
• Je˝eli wyjmujemy akumulator z samochodu, nale˝y zawsze jako pierwszy
od∏àczyç przewód ujemny.
• Kiedy silnik pracuje – nie wolno od∏àczaç przewodów od akumulatora (np.
w celu wymiany akumulatora).

•

•

musi byç zawsze po∏àczony z dodatnim zaciskiem akumulatora. Ujemne zaciski alternatora i akumulatora muszà byç po∏àczone
z masà.
Nie wolno niczego przy∏àczaç do zacisku
obwodu wzbudzenia alternatora lub regulatora (zacisk DF) albo do tego, gdzie przy∏àczony jest przewód ∏àczàcy z masà.
Je˝eli dokonujemy rozruchu silnika za pomocà akumulatora zewn´trznego – nale˝y
post´powaç zgodnie z instrukcjà podanà
w rozdziale „Sytuacje awaryjne…”.
Kiedy zap∏on jest w∏àczony – nie wolno
roz∏àczaç lub ∏àczyç elektronicznego zespo∏u zap∏onowego lub wtyku wielostykowego
zespo∏u sterujàcego silnika!
Je˝eli w samochodzie trzeba wykonaç spawanie elektryczne – nale˝y od∏àczyç ujemny przewód akumulatora, wszystkie przewody alternatora i regulatora napi´cia, zespó∏
sterujàcy silnika, zespó∏ zap∏onu i inne urzàdzenia elektroniczne.
W przypadku przyspieszonego ∏adowania
akumulatora specjalnym prostownikiem, nale˝y od∏àczyç przewody akumulatora. Przy
∏àczeniu i roz∏àczaniu, prostownik musi byç
wy∏àczony.
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e takiego specjalnego prostownika nie wolno wykorzystywaç
do rozruchu silnika.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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komora silnikowa, silnik z wielopunktowym wtryskiem paliwa
W komorze silnikowej...
1 Numer nadwozia (numer VIN)
2 Korek wlewu oleju
3 Zbiornik p∏ynu hydraulicznego wspomagania uk∏adu kierowniczego
4 Zbiornik p∏ynu spryskiwacza szyby
przedniej i reflektorów
5 Zbiornik wyrównaczy uk∏adu ch∏odzenia
6 Alternator i regulator napi´cia
7 Filtr oleju
8 Tabliczka znamionowa
9 Przekaêniki i zespó∏ kontrolki sprawnoÊci ˝arówek
10 Rozdzielacz
11 Zbiorniczek p∏ynu hamulcowego (oraz
elektroniczny zespó∏ sterujàcy w samochodach z ABS)
12 Gniazdo diagnostyczne
13 Ucho do podnoszenia silnika
14 Filtr powietrza
15 Miarka poziomu oleju
16 Akumulator
17 Wentylator z wy∏àcznikiem termoelektrycznym
18 Ch∏odnica

Silniki z wtryskiem wielopunktowym
C Modu∏ cewki zap∏onowej
E Czujnik ciÊnienia powietrza
F Dodatkowa pompa wodna (nie dotyczy
silników 2 litrowych)

6
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Uwaga!
Wentylator z wy∏àcznikiem termoelektrycznym:
Wentylator mo˝e uruchomiç si´ po wy∏àczeniu silnika!

komora silnikowa, silnik z jednopunktowym wtryskiem paliwa

Wewnàtrz samochodu...

W komorze silnikowej...

20 Bezpieczniki
22 Uchwyt zwalniajàcy zamek pokrywy
silnika
26 Zespó∏ sterujàcy elektronicznym uk∏adem wtrysku paliwa - za wn´kà prawego ko∏a
27 Dwa przekaêniki: pompy paliwowej i czujnika tlenu - za schowkiem podr´cznym

23 Tabliczka danych regulacyjnych silnika
dotyczàcych emisji toksycznych sk∏adników spalin (nalepka po wewn´trznej stronie pokrywy silnika)
24 Pojemnik z aktywnym w´glem drzewnym uk∏adu ograniczania emisji par
paliwa (wymagany przepisami w niektórych krajach) - przed wn´kà prawego ko∏a
25 Zaczep bezpieczeƒstwa pokrywy silnika

Silnik 1,8 l z jednopunktowym wtryskiem paliwa
C Zespó∏ cewki zap∏onowej
E Czujnik ciÊnienia powietrza
S Jednopunktowy uk∏ad wtrysku paliwa
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Uwaga!
Wentylator z w∏àcznikiem termoelektrycznym.
Wentylator mo˝e uruchomiç si´ ponownie
po wy∏àczeniu silnika!

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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komora silnikowa, silnik benzynowy turbodo∏adowany

Silnik 1,7 l z turbodo∏adowaniem
We wn´trzu samochodu
19 Zespó∏ zap∏onu i elektroniczny zespó∏
sterujàcy ciÊnieniem do∏adowania
20 Bezpieczniki – pod tablicà rozdzielczà
22 Uchwyt zwalniajàcy zamek pokrywy
silnika
26 Zespó∏ sterujàcy elektronicznego uk∏adu wtrysku paliwa – za wn´kà prawego
ko∏a
27 Dwa przekaêniki: pompy paliwowej i czujnika tlenu – pod schowkiem podr´cznym

6
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W komorze silnikowej…
23 Tabliczka danych regulacyjnych silnika
dotyczàcych emisji toksycznych sk∏adników spalin (nalepka po wewn´trznej stronie pokrywy silnika)
24 Pojemnik z aktywnym w´glem drzewnym uk∏adu ograniczenia emisji par
paliwa (wymagany przepisami w niektórych krajach) – przed wn´kà prawego ko∏a.
25 Zaczep bezpieczeƒstwa os∏ony silnika

Uwaga!
Nap´dzana gazami spalinowymi turbospr´˝arka jest bardzo goràca. Rozlanie
oleju na goràce powierzchnie mo˝e spowodowaç po˝ar!

Uwaga!
Wentylator z wy∏àcznikiem termoelektrycznym:
Wentylator mo˝e w∏àczyç si´ ponownie
po wy∏àczeniu si´ silnika!

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

komora silnikowa, silniki diesel z turbodo∏adowaniem
W komorze silnikowej…
Silnik benzynowy 1,7 l turbodo∏adowany
i silnik Diesel 1,9 l turbodo∏adowany
1 Numer nadwozia (numer VIN)
2 Korek wlewu oleju
3 Zbiornik p∏ynu hydraulicznego wspomagania
uk∏adu kierowniczego
4 Zbiornik p∏ynu spryskiwacza przedniej szyby
i reflektorów
5 Zbiornik wyrównawczy uk∏adu ch∏odzenia
6 Alternator i regulator napi´cia
7 Filtr oleju
8 Tabliczka znamionowa
9 Przekaêniki i zespó∏ kontrolki sprawnoÊci ˝arówek
10 Rozdzielacz wysokiego napi´cia
(silnik benzynowy)
uk∏ad regulacji podgrzewania rozruchowego (silnik Diesel)
11 Zbiorniczek p∏ynu hamulcowego (i elektroniczny zespó∏ sterujàcy w samochodach
wyposa˝onych w ABS)
12 Gniazdo diagnostyczne
13 Ucho do podnoszenia silnika
14 Filtr powietrza
15 Miarka poziomu oleju
16 Akumulator
17 Wentylator z wy∏àcznikiem termoelektrycznym
18. Ch∏odnica uk∏adu ch∏odzenia silnika

Uwaga!
Nap´dzana gazami spalinowymi turbospr´˝arka jest bardzo goràca. Rozlanie
oleju na goràce powierzchnie mo˝e spowodowaç po˝ar!

A Turbospr´˝arka (za silnikiem)
B Filtr paliwa (silnik Diesel)
C Pompa wtryskowa (silnik Diesel)
D Cewka zap∏onowa (silnik benzynowy)
E Przep∏ywomierz powietrza (silnik benzynowy)
F Dodatkowa pompa wodna
G Ch∏odnica spr´˝onego powietrza (silnik Diesel
z przodu na nadkolu)

Uwaga!
Wentylator z wy∏àcznikiem termoelektrycznym:
Wentylator mo˝e w∏àczyç si´ ponownie
po wy∏àczeniu si´ silnika!

1,9 l silnik Diesel z turbodo∏adowaniem
Uwaga:
- Kratk´ wlotu powietrza do ch∏odnicy powietrza do∏adowujàcego (znajdujàcà si´
z przodu w lewej cz´Êci zderzaka) nale˝y utrzymywaç w czystoÊci bez osadów
b∏ota i liÊci.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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podnoszenie samochodu, Êrodki ostro˝noÊci
Podnoszenie samochodu
Warsztatowy podnoÊnik sta∏y
Przy podnoszeniu samochodu na podnoÊniku sta∏ym wyposa˝onym w nastawne
ramiona, ramiona podnoÊnika nale˝y
ustawiç pod czterema punktami podnoszenia (1).
Ruchomy podnoÊnik warsztatowy
Do podnoszenia samochodu wykorzystaç mo˝na równie˝ ruchomy hydrauliczny podnoÊnik warsztatowy, który podstawia si´ pod tylnà oÊ lub ram´ pomocniczà silnika.
Nale˝y zawsze dopilnowaç w∏aÊciwego
podstawienie podnoÊnika, tak aby samochód nie zsunà∏ si´ przy podnoszeniu.
Uwaga!
Nie wolno podstawiaç podnoÊnika pod
misk´ olejowà lub wahacz zawieszenia.
Je˝eli zamierzamy podnieÊç samochód tylko w jednym punkcie – wszystkie drzwi samochodu muszà byç zamkni´te!

6

Uwaga!
• PodnoÊnik stanowiàcy wyposa˝enie samochodu przeznaczony jest wy∏àcznie
do wymiany ko∏a – przy samochodzie
ustawionym na mocnym pod∏o˝u.

• Wszelkie inne prace wymagajàce pod-

niesienia samochodu wymagajà u˝ycia
podnoÊnika warsztatowego i podstawienia podpór.

Warsztatowe po∏o˝enie pokrywy
silnika
Normalny kàt otwarcia pokrywy silnika
wynosi 60°.
Dla ∏atwiejszego dost´pu do komory silnikowej – przy ró˝nych pracach naprawczych i konserwacyjnych – os∏on´ mo˝na
podnieÊç tak, ˝e przyjmuje ona po∏o˝enie
pionowe (90°). (Patrz str. 2.17.)

• Nie wolno wchodziç pod samochód je˝eli podniesiony jest on wy∏àcznie na
podnoÊniku!

6.12

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

punkty smarowania, akumulator

Smarowanie punktów nadwozia
Je˝eli kilka razy w roku nasmarujemy
wskazane punkty nadwozia, unikniemy
skrzypienia i brz´czenia oraz przyspieszonego zu˝ycia tràcych si´ elementów.
Smarowanie nale˝y przeprowadzaç
oszcz´dnie, tak aby Êrodek smarujàcy
nie wchodzi∏ tam gdzie nie potrzeba.
Przed sezonem zimowym dobrze jest zakonserwowaç gumowe uszczelki
w drzwiach talkiem.

Akumulator
Nr. punktu smarowania

Ârodek smarny

1 Zaczep pokrywy silnika

wazelina

2 Zawiasy pokrywy silnika

smar sta∏y

3,5 Zawiasy i mechanizm
zamka drzwi

smar sta∏y

4,6 P∏ytki gniazdowe
zamków drzwi

wazelina

7 P∏ytka gniazdowa
zamka drzwi
tylnych i pokrywy baga˝nika

wazelina

Po ustawieniu samochodu na p∏askim
pod∏o˝u, nale˝y sprawdziç czy poziom
elektrolitu znajduje si´ powy˝ej p∏yt w celach. Nale˝y pami´taç o tym, ˝e elektrolit
zawiera korozyjny kwas siarkowy!
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Poziom elektrolitu nale˝y uzupe∏niç wy∏àcznie przez dolanie wody destylowanej
– nigdy kwasu.
CzynnoÊç t´ nale˝y wykonywaç w dobrze
przewietrzanym pomieszczeniu i przy wy∏àczonym zap∏onie poniewa˝…

Opary z akumulatora
sà wybuchowe!

6.13

poziom oleju w silniku
Uzupe∏nianie poziomu oleju
Nale˝y dolewaç olej tego samego gatunku jaki ju˝ jest w silniku.
Uzupe∏nienie od poziomu MIN do MAX
(przy zimnym silniku wymaga dolania:
Silniki B16/18:
1,4 l
Turbodiesel:
1,7 l
Silnik B20F
2,2 l
JakoÊç oleju
Nale˝y stosowaç oleje klasy G4 lub G5 –
zgodnie ze specyfikacjà CCMC (SF lub
SG wed∏ug API)*.
* Olej klasy G5 jest jedynym olejem jaki
mo˝na stosowaç w silnikach turbodo∏adowanych.

Sprawdzenie poziomu oleju
Poziom oleju nale˝y sprawdzaç regularnie – kiedy silnik jest zimny. Przy sprawdzaniu samochód powinien byç ustawiony na poziomym pod∏o˝u.
Przed sprawdzeniem miarki nale˝y jà wytrzeç. Poziom oleju powinien znajdowaç
si´ mi´dzy kreskami oznaczajàcymi poziom minimalny (MIN) i maksymalny
(MAX).

6

6.14

Stosowanie olejów syntetycznych lub pó∏syntetycznych jest dopuszczalne o ile odpowiadajà one wy˝ej podanym specyfikacjom.

Podane w tabelce temperatury oznaczajà
temperatur´ otoczenia.

Klasy lepkoÊci oleju: patrz tabela
Uwaga:
W silnikach diesla turbodo∏adowanych nie
mo˝na stosowaç olejów SAE 5W-30
IloÊç oleju w silniku
Wymiana oleju
z wymianà filtra oleju:
Silniki B16/18:
Silniki B20F:
Turbodiesel:

Klasy lepkoÊci oleju i zakres temperatur otoczenia

4,6 l
5,7 l
5,0 l

W skrajnych warunkach eksploatacyjnych, powodujàcych wy˝sze zu˝ycie oleju – np. w warunkach jazdy górskiej
z cz´stym hamowaniem silnikiem, lub
przy d∏ugich podró˝ach po autostradzie,
zalecamy stosowanie olejów o lepkoÊci
SAE 15W-40 lub 20W-40. Nale˝y jednak
zwróciç uwag´ na dolne zakresy temperatur dla tych olejów!

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

olej silnikowy, filtr oleju
Cz´stotliwoÊç wymiany oleju
Tak jak podano w Programie Przeglàdów
Volvo, olej nale˝y wymieniç w czasie ka˝dego przeglàdu, to jest:
raz w roku lub po przebiegu maksimum
15 000 km.
(W turbodo∏adowanych silnikach Diesel
tak˝e po pierwszych 7 500 km.)
Je˝eli samochód jest cz´sto eksploatowany w ci´˝kich warunkach, takich jak:
pokonywanie krótkich odcinków w sezonie zimowym, jazda miejska, d∏uga jazda
z du˝à pr´dkoÊcià, jazda w goràcym klimacie, jazda w terenie górzystym lub holowanie ci´˝kiej przyczepy – olej nale˝y
wymieniaç co 7 500 km.

Filtr oleju

Uwaga!

Filtr oleju nale˝y wymieniç przy ka˝dym
przeglàdzie, raz w roku lub po przebiegu
maksimum 15 000 km. Do tego celu konieczny jest specjalny przyrzàd.
(W turbodo∏adowanych silnikach Diesla
tak˝e po pierwszych 7 500 km.)

Olej mo˝e byç bardzo goràcy!
Przy wymianie oleju nale˝y pami´taç
o tym, ˝e powtarzajàca si´ stycznoÊç
z olejem silnikowym mo˝e prowadziç do
powa˝nych schorzeƒ skórnych, w∏àczajàc
w to zapalenie skóry i nowotwory. (Patrz
str. 6.6.)
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Zu˝yty olej silnikowy
Zu˝yty olej silnikowy nale˝y zwróciç do stacji obs∏ugi, które zbierajà zu˝yte oleje lub
do innych punktów prowadzàcych odpowiednià gospodark´ zu˝ytymi olejami.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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p∏yn hydrauliczny do automatycznej skrzyni przek∏adniowej
Poziom i temperatura oleju – automatyczna skrzynia przek∏adniowa

Sprawdzenie poziomu oleju w automatycznej skrzyni przek∏adniowej

Poziom oleju w automatycznej skrzyni przek∏adniowej zale˝y od jego temperatury.
Tak jak pokazano to na ilustracji, miarka poziomu oleju ma stron´ „ciep∏à”
(A) i stron´ „goràcà” (B).

Aby sprawdziç poziom oleju nale˝y najpierw samochód zaparkowaç na poziomym pod∏o˝u przy silniku pracujàcym na
biegu ja∏owym.

A: ciep∏y olej w skrzyni – temperatura
oleju 40°C, co jest temperaturà normalnà
skrzyni przek∏adniowej po ok. 10 minutowej pracy silnika na biegu ja∏owym
w warsztacie.
Przy temperaturze poni˝ej 40°C, poziom
mo˝e byç poni˝ej znaku MIN.
B: goràcy olej w skrzyni – temperatura
oleju 90°C. Takà temperatur´ uzyskujemy zwykle po ok. 30 minutach jazdy po
szosie.

Gatunek oleju:
ATF (patrz charakterystyka techniczna
Volvo)

Przy temperaturach powy˝ej 90°C, poziom
oleju mo˝e byç powy˝ej znaku MAX.

Sprawdzanie poziomu oleju:
Raz w roku lub po przebiegu maksimum
15 000 km.
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Cz´stotliwoÊç wymiany oleju:
45 000 km.

Uwaga!
Olej mo˝e byç bardzo goràcy!
6.16

Prze∏àcznik biegów nale˝y powoli przesunàç przez wszystkie po∏o˝enia a nast´pnie z powrotem do po∏o˝enia P.
Teraz nale˝y odczekaç dwie minuty i wyciàgnàç ˝ó∏tà miark´. Nale˝y uwa˝aç na
wentylator!
Wytrzeç miark´ czystà nie strz´piàcà si´
szmatkà lub papierem i wsunàç ponownie na swoje miejsce, a nast´pnie wyciàgnàç i odczytaç poziom oleju.
Uzupe∏nianie oleju przek∏adniowego
Poziom oleju uzupe∏nia si´ przez rurk´,
w której umieszczona jest miarka. Uzupe∏nienie oleju od znaku MIN do znaku
MAX na miarce, wymaga dolania ok. 0,3
l oleju. Nie wolno wlewaç zbyt wiele oleju, w przeciwnym razie grozi to wyrzucaniem oleju na zewnàtrz.
Z drugiej strony, niedostateczna iloÊç oleju
ma negatywny wp∏yw na prac´ przek∏adni,
szczególnie w sezonie zimowym.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

smarowanie skrzyni przek∏adniowej, paski
Sprawdzenie paska
Gatunek oleju
Dozwolone jest stosowanie wy∏àcznie
oleju Volvo o numerze katalogowym:
3 343 922-5.
PojemnoÊç: 3,4 l.
Cz´stotliwoÊç sprawdzania poziomu
oleju w skrzyni przek∏adniowej
Sprawdzenie poziomu oleju konieczne jest wy∏àcznie w przypadku powstania wycieków.
Wymiana oleju
Nie przwiduje si´ wymian oleju w skrzyni
przek∏adniowej, która nape∏niona jest fabrycznie na ca∏y okres eksploatacji.

Poziom oleju w skrzyni przek∏adniowej

Jedynie w przypadku wycieków olej nale˝y uzupa∏niç.

Poziom oleju w skrzyni biegów i przek∏adni g∏ównej powinien si´gaç korka wlewu
(z przodu skrzyni biegów).

Uwaga!
Przed ponownym wkr´ceniem korka nale˝y wymieniç podk∏adk´. Zapobiegnie to
wyciekom oleju.

Olej uzupe∏nia si´ przez otwór korka.
Olej nale˝y wlewaç powoli, aby zapewniç
jego dobre rozp∏yni´cie si´.

Paski nap´dowe alternatora i spr´˝arki klimatyzacji powinny byç utrzymywane
w czystoÊci i dobrym stanie technicznym.
Zu˝yte lub brudne paski mogà Êlizgaç
si´, powodujàc obni˝enie skutecznoÊci
ch∏odzenia (pompa wodna) i ∏adowania
akumulatora (alternator). SkutecznoÊç
dzia∏ania uk∏adu klimatyzacji mo˝e ulec
znacznemu pogorszeniu.
Naciàg paska
Bardzo wa˝ny jest w∏aÊciwy naciàg paska. Nieprawid∏owo naciàgni´ty pasek
mo˝e doprowadziç do uszkodzenia silnika. Regulacja napi´cia paska wymaga
specjalnych przyrzàdów.
W razie stwierdzenia nadmiernego poluzowania si´ paska nale˝y jak najszybciej
skorzystaç z pomocy autoryzacji stacji
obs∏ugi Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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p∏yn hamulcowy, wspomagany uk∏ad kierowniczy

Poziom p∏ynu hamulcowego
Przezroczysty zbiorniczek p∏ynu hamulcowego
pozwala regularnie sprawdzaç poziom p∏ynu.
Poziom p∏ynu hamulcowego nie mo˝e nigdy
spaÊç poni˝ej linii minimum (MIN). Je˝eli
stwierdzimy, ˝e poziom spad∏ poni˝ej minimum, nale˝y sprawdziç dzia∏anie hamulców i
jak najszybciej skorzystaç z pomocy autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.
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Do uzupe∏niania poziomu w zbiorniczku mo˝na
stosowaç wy∏àcznie p∏yn hamulcowy Volvo.

6.18

Wymiana p∏ynu hamulcowego

Uk∏ad kierowniczy ze wspomaganiem

Co drugi rok, nale˝y zleciç stacji Volvo
wymian´ p∏ynu hamulcowego. Najlepiej
zrobiç to przed nastaniem zimy. Jednak˝e, je˝eli wyst´puje cz´ste i ostre hamowanie, na przyk∏ad, je˝eli samochód eksploatowany jest w terenie górzystym to
p∏yn hamulcowy nale˝y wymieniaç co roku.

P∏yn w zbiorniczku powinien byç na poziomie
pomi´dzy maksimum (MAX) i minimum (MIN).
Je˝eli poziom spad∏ poni˝ej minimum, nale˝y
zleciç stacji Volvo przeglàd wspomaganego
uk∏adu kierowniczego.
Sprawdzenie poziomu p∏ynu: raz w roku lub
po przebiegu maksimum 15 000 km.
Gatunek p∏ynu: ATF typu F lub typu G.

Nale˝y zawsze stosowaç p∏yn hamulcowy
Volvo: DOT4+ (SAE J 1703).

Uwaga:
W samochodzie ze wspomaganym uk∏adem
kierowniczym, przy obróceniu kierownicy do
jednego lub drugiego po∏o˝enia skrajnego,
us∏yszymy dêwi´k przet∏aczania p∏ynu hydraulicznego przez zawór przelewowy.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

p∏yn ch∏odzàcy silnik
Sprawdzanie poziomu p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika

Mieszanka ch∏odzàca
Dla zabezpieczenia silnika do temperatury minus 18°C, nale˝y stosowaç mieszank´ 34% p∏ynu niezamarzajàcego
Volvo i 66% czystej wody.

Poziom p∏ynu ch∏odzàcego w uk∏adzie ch∏odzenia (kiedy silnik jest zimny) mo˝na zobaczyç
w zbiorniku wyrównawczym. Poziom p∏ynu ch∏odzàcego nale˝y cz´sto sprawdzaç. Poziom powinien znajdowaç si´ pomi´dzy znakami MAX
i MIN na zbiorniku wyrównawczym.

Zabezpieczenie do temperatury minus 30
C (na przyk∏ad w Europie Pó∏nocnej) uzyskuje si´ przy mieszance zawierajàcej
50% p∏ynu niezamarzajàcego Volvo i 50%
wody.

Kiedy poziom spadnie blisko znaku MIN, p∏yn
w uk∏adzie ch∏odzenia nale˝y uzupe∏niç. Najlepiej jest robiç to kiedy silnik jest zimny a samochód ustawiony na poziomym pod∏o˝u.

Nie wolno mieszaç p∏ynów niezamarzajàcych ró˝nych marek.

Nale˝y zawsze stosowaç mieszank´ ch∏odzàcà
opisanà w tym rozdziale.

Uwaga!
Je˝eli zachodzi potrzeba uzupe∏nienia p∏ynu
ch∏odzàcego kiedy silnik jest ciep∏y - nale˝y
zawsze pami´taç o tym, ˝e uk∏ad znajduje si´
pod ciÊnieniem. Pos∏ugujàc si´ szmatà dla
ochrony ràk przed poparzeniem, nale˝y bardzo powoli odkr´ciç korek zbiornika wyrównawczego, tak aby para mog∏a stopniowo ulecieç w powietrze.
Je˝eli trzeba cz´sto uzupe∏niaç p∏yn w uk∏adzie
ch∏odzenia, nale˝y oddaç samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obs∏ugi Volvo.

Nigdy samodzielnie nie dolewaj
wody!
P∏yn do ch∏odnic Volvo zabezpiecza
uk∏ad ch∏odzenia w trojaki sposób. Poza
ochronà przed zamarzaniem, podnosi
on temperatur´ wrzenia i zabezpiecza
przed korozjà materia∏ów silnika i uk∏adu
ch∏odzenia.

PojemnoÊç uk∏adu ch∏odzenia
Silniki z wtryskiem paliwa:
ok. 6,5l.

Wymiana p∏ynu ch∏odzàcego
W normalnych warunkach eksploatacyjnych nie ma potrzeby wymiany p∏ynu
ch∏odzàcego silnik.

6

Uwaga!
Nale˝y zawsze stosowaç oryginalny niezamarzajàcy p∏yn Volvo.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl
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p∏yn do spryskiwania szyb

Zbiornik spryskiwacza
Spryskiwacze szyby przedniej, tylnej i reflektorów zasilane sà z jednego zbiornika
o pojemnoÊci ok. 4 l, umieszczonego
w komorze silnikowej.
Zbiornik powinien byç zawsze nape∏niony
wodà. W sezonie zimowym nale˝y stosowaç mieszank´ wody i niezamarzajàcego
p∏ynu do spryskiwania szyb.

6
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ciÊnienie w ogumieniu, zu˝ycie opon
CiÊnienie w oponach
(opony zimne) w kPa

Korygowanie ciÊnienia w ogumieniu

Wymiary opon:
175/65 R 14 T
185/65 R 14 H, 185/55 R 15 H
Obcià˝enie
normalne

Pe∏ne
obcià˝enie

Przód

Ty∏

Przód

Ty∏

210

190

230

210

„R 14” oznacza opon´ promieniowà dla obr´czy ko∏a o rozmiarze 14 cali.
Symbol H w „R 14 H” oznacza maksymalnà dopuszczalnà pr´dkoÊç jazdy dla opony tego typu:
S
180 km/godz
T
190 km/godz
H
210 km/godz
Uwaga!
Nie wolno nigdy stosowaç opon o zbyt ma∏ej dopuszczalnej pr´dkoÊci jazdy
Nie wolno nigdy przekraczaç maksymalnej
pr´dkoÊci wyznaczonej dla opon specjalnych, takich jak opony Êniegowe.
Na opony 185/55 R 15 H nie wolno zak∏adaç ∏aƒcuchów przeciwÊniegowych.

•
•
•

Korygowanie ciÊnienia w ogumieniu mo˝na
przeprowadzaç wy∏àcznie wówczas gdy opony sà zimne.
Do d∏u˝szych jazd z du˝à pr´dkoÊcià, ciÊnienie w oponach powinno byç takie jak dla pe∏nego obcià˝enia samochodu.
Kiedy opony sà ciep∏e, dopompowywaç mo˝na
tylko w przypadku gdy ciÊnienie jest za niskie.
Powodem tego jest to, ˝e po przejechaniu pewnego odcinka drogi rozgrzane powietrze
w oponach zwi´ksza swoje ciÊnienie.
Nale˝y regularnie sprawdzaç ciÊnienie
w ogumieniu.
Nie zapominajcie o sprawdzeniu ko∏a zapasowego.
Jest bardzo wa˝ne aby ciÊnienie w ogumieniu
nigdy nie by∏o mniejsze od zalecanego w tabelce.

Zu˝ywanie si´ opon
Opony wyposa˝one sà we wskaênik zu˝ycia
bie˝nika. Sà to odcinki o troch´ mniejszej g∏´bokoÊci bie˝nika (patrz strza∏ki na ilustracji).
Kiedy odcinki te stanà si´ widoczne (zrównajà
si´ z bie˝nikiem), oznacza to, ˝e opona kwalifikuje si´ do wymiany.

Sprawdzajàc opony, nale˝y zwracaç uwag´ na wszelkie ostre przedmioty uwi´zione w bie˝niku, przeci´cia, wybrzuszenia
lub uszkodzenia boków opony. Nale˝y
pami´taç o tym, ˝e nawet nie u˝ywane
opony niszczà si´ z up∏ywem czasu.

6

Prosimy pami´taç o tym, ˝e bie˝nik o g∏´bokoÊci
poni˝ej 2 mm wykazuje bardzo s∏abà przyczepnoÊç na mokrej i oÊnie˝onej nawierzchni!
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charakterystyka techniczna, identyfikacja modelu

paint colour code
kodowy numer lakieru nadwozia
upholstery colour code
kodowy numer tapicerki

Numer nadwozia i silnika
We wszelkiej korespondencji dotyczàcej
Twojego samochodu i przy zamawianiu
cz´Êci zamiennych nale˝y zawsze podaç
model oraz numery nadwozia i silnika

1 Opony
W drzwiach kierowcy - poni˝ej zamka
podane sà wartoÊci ciÊnieƒ w ogumieniu.
2 Dane regulacyjne silnika dotyczàce
emisji sk∏adników toksycznych spalin
Po wewn´trznej stronie pokrywy silnika
(tylko niektóre kraje)
3 Numer nawdozia (VIN)
Wybity w komorze silnikowej powy˝ej
prawego reflektora

7
7.0

4 Tabliczka znamionowa
Pod pokrywà silnika, z prawej strony
obok ch∏odnicy
OkreÊla: odmian´, model roku, numer
nadwozia, symbole lakieru nadwozia
i tapicerki, dopuszczalnà ∏adownoÊç.
5 Numer silnika
Obok miarki oleju na kad∏ubie silnika.
Podaje numer i typ silnika.

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

dane techniczne
Mi´dzynarodowy uk∏ad jednostek
WielkoÊci liczbowe charakterystyki technicznej przedstawionej w tym rozdziale
podane sà w uk∏adzie SI (Systeme International d'Unités).
W pewnych przypadkach, w nawiasach,
podane sà równie˝ jednostki stosowane
dawniej.

Moc - kW (kilowaty)
100 kW = ok. 136 KM (koni mechanicznych)

Moment obrotowy - Nm (niutonometry)
100 Nm = ok. 10 kgm (kilogramometrów)

PojemnoÊç skokowa silnika dm3
(dm3 równa si´ 1 l.)

CiÊnienie (ciecze i gazy) - kPa (kilopaskale)
100 kPa = ok. 1kg/cm2 (kilogram na centymetr kwadratowy)

W niniejszym rozdziale podano najpotrzebniejsze dane samochodu. Zosta∏y
one ju˝ podane w poprzedzajàcych rozdzia∏ach niniejszej instrukcji. Tutaj zebraliÊmy je w jednym miejscu.

spis treÊci

strona

Numery identyfikacyjne
Wymiary, obj´toÊci i masy
Skrzynia przek∏adniowa
Dane dotyczàce silnika
Instalacja elektryczna, ˝arówki

7.0
7.2
7.3
7.4, 7.5
7.6

Index

7.7 – 7.10

dane techniczne
Zestawienie danych technicznych samochodu
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dane techniczne, wymiary i masy
Obj´toÊci (ISO) - baga˝nik (orient. w dm3)

Wymiary ogólne (w metrach)
D∏ugoÊç ca∏kowita, 4 drzwiowy 460
D∏ugoÊç ca∏kowita, 5 drzwiowy 440
SzerokoÊç ca∏kowita (bez lusterek bocznych)
WysokoÊç (nie za∏adowany)

4,435
4,345
1,69
1,39

Rozstaw osi
2,503
Rozstaw kó∏, przód
1,42
Rozstaw kó∏, ty∏
1,43
Ârednica ko∏a zawracania
mierzona na kole zewn´trznym
10,15
(samochody ze wspomaganym uk∏adem kierowniczym) 10,35

Masy (kilogramy)
Typ silnika
Masa w∏asna,440 GL*
Mech.skrzynia przek∏adniowa
Aut. skrzynia przek∏adniowa

460 (4 drzwiowy)
Baga˝nik
Maksymalna przestrzeƒ baga˝owa
- oba tylne siedzenia z∏o˝ne
440 (5 drzwiowy)
Baga˝nik
Przestrzeƒ baga˝owa przy za∏adowaniu
do wysokoÊci oparç tylnych siedzeƒ
Maksymalna przestrzeƒ baga˝owa
- oba tylne siedzenia z∏o˝one

379
430
874

wielopunktowy
wtrysk B16/18

turbodo∏adowany
silnik benz. B18FT

turbodo∏adowany
silnik Diesel D19T

1033
1042

1021
1044

1069
1192

1076

1580

1580

1580

1200

1200

1000

Maks. obcià˝enie osi
przód
840
840
840
ty∏
760
760
760
Maks. obcià˝enia dachu
75
75
75
Maks. obcià˝enie haka
75
75
75
* (z pe∏nym zbiornikiem paliwa) Uwaga: Masa w∏asna ró˝ni si´ zale˝nie od typu wyposa˝enia samochodu.
7.2

948

jednopunktowy
wtrysk B18U

Dopuszczalna masa ca∏kowita
1580
Maks.dopuszczalna masa przyczepy
Przyczepa z hamulcem
1200
(przyczepa bez hamulców: 50 % masy w∏asnej samochodu)

7

458

840
760
75
75
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dane, skrzynia przek∏adniowa
Skrzynia przek∏adniowa

piàty

PojemnoÊci olejów/p∏ynów (w litrach)

Skrzynia 5 biegowa

Automatyczna skrzynia przek∏adniowa

Uk∏ad smarowania silnika

Przek∏adnia g∏ówna,
prze∏o˝enie

4,6
Silnik B2OF: 5,7
Turbodiesel: 5,0
Mechaniczna skrzynia przek∏.
3,4
Automatyczna skrzynia przek∏.
5,5
Uk∏ad ch∏odzenia silnika
6,5
Zbiornik paliwa,
pojemnoÊç tankowania
60,0
Zbiornik spryskiwacza
4,0
Czynnik ch∏odniczy uk∏adu klimatyzacji
(bez freonu) - typu
R134a

3,73:1
Diesel 3,29:1

Pr´dkoÊci jazdy przy pr´dkoÊci obrotowej silnika 1000 obr/min
B16F/18U B 20F
Turbo
Turbo
B18EP/FP
benzynowy Diesel
Bieg km/godz km/godz km/godz km/godz
1.
7,7
8,3
9,5
8,7
2.
14,0
14,0
15,7
15,8
3.
21,7
21,6
22,1
24,6
4.
30,0
29,6
30,1
33,4
5.
36,0
37,8
38,6
42,9
Sà to wartoÊci teoretyczne, które w praktyce mogà si´ troch´ zmieniaç, zale˝nie
od takich czynników jak rozmiar opon, ciÊnienie w ogumieniu oraz stopieƒ zu˝ycia
bie˝nika.
Zalecane minimalne i maksymalne
pr´dkoÊci jazdy w km/godz
Bieg
minimum
maksimum
pierwszy
drugi
trzeci
czwarty

0
20
30
40

60

-

Typ skrzyni
ZF 4 HP 14, 4 stopniowa - ca∏kowicie automatyczna skrzynia przek∏adniowa z hydraulicznà przek∏adnià hydrokinetycznà
i przek∏adnià planetarnà.
Prze∏o˝enia automatycznej skrzyni
przek∏adniowej
Bieg
Prze∏o˝enie
Nap´d
pierwszy 2,41 : 1
100% hydrauliczny
drugi
1,37 : 1
100% hydrauliczny
trzeci
1,00 : 1
40% hydrauliczny
60% mechaniczny
czwarty
0,74 : 1 100% mechaniczny
wsteczny 2,83 : 1
100% hydrauliczny
Prze∏o˝enia przek∏adni g∏ównej automatycznej skrzyni przek∏adniowej ZF
B18EP/FP
4,40:1
B20F
3,98:1
B18FT
4,23:1

45
75
105
-
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7.3

dane techniczne
Typ silnika
Kod obs∏ugowy
wg. norm ECE/EEC
i ISO

Moc maks.
maks.mom.obrot

Ârednica cylindra i skok t∏oka
Poj.skokowa
Stopieƒ spr´˝ania
Kontrolne luzy
wlot
zaworowe na zimno
wylot
Paliwo - min LO
etylina
benzyna bezo∏owiowa
Uk∏ad paliwowy
typ
kod obs∏ugowy
Pr´dkoÊç biegu ja∏owego
normalna:
z w∏àczonà klimatyzacjà
Termostat otwiera si´ przy:
Wentylator silnika
typ
Dodatkowe ch∏odzenie t∏oków
Elektroniczny
kod obs∏ugowy
uk∏ad zap∏onowy
kolejnoÊç zap∏onów
Âwiece zap∏onowe
Nr. kat. Volvo
odst´p elektrod
mom. dokr´cania
Uk∏ad ograniczajàcy toksycznoÊç spalin
3 dro˝ny dop. kat. sterowany czuj. lambda
Uk∏ad ograniczenia wydzielania par paliwa
Przewietrzanie skrzyni korbowej

7
7.4

1,6 l
wtrysk „wielopunktowy”
dopalacz katalityczny
B16 F 109
61 kW (83 KM)
przy 5500 obr/min
125 Nm (12,8 kgm)
przy 4000 obr/min
78 mm, 83,5 mm
1596 cm3
10:1
0,15 - 0,25 mm
0,35 - 0,45 mm
niedozwolona
LOB 95
wtrysk do okna dolot.
Fenix 3B
(bez regulacji)
900 +/-50 obr/min
850 +/- obr/min
92°C
termoel. dwubiegowy
natrysk oleju
F3B
1-3-4-2
3 344 473-8
0,8 mm
25 - 30 Nm

1,8 l
wtrysk „jednopunktowy”
B18 U (M) 103/113
66 kW (89 KM)
przy 6000 obr/min
140 Nm (14,3 kgm)
przy 2500 obr/min
82,7 mm, 83,5 mm
1794 cm3
9,7 : 1
0,15 - 0,25 mm
0,35 - 0,45 mm
LOB 95
LOB 95
wtrysk do kolektora
Fenix 3 B
(bez regulacji)
900 +/-50 obr/min
900 +/-50 obr/min
92°C
termoel. dwubiegowy
brak
F3B
1-3-4-2
3 344 473-8
0,8 mm
25 - 30 Nm

1,7 l
1,7 l
wtrysk „wielopunktowy” wtrysk „wielopunktowy”
dopalacz katalityczny
B18 EP 115
B18 EP(FP) 115
78 kW (106 KM)
75 kW (102 KM)
przy 5500 obr/min
przy 5600 obr/min
142 Nm (14,5 kgm)
142 Nm (14,5 kgm)
przy 3900 obr/min
przy 3900 obr/min
81 mm, 83,5 mm
81 mm, 83,5 mm
1721 cm3
1721 cm3
10,0 : 1
10,0 : 1
0,15 - 0,25 mm
0,15 - 0,45 mm
0,35 - 0,45 mm
0,35 - 0,45 mm
LOB 95
niedozwolona
LOB 95
LOB 95
wtrysk do okna dolot. wtrysk do okna dolot.
Fenix 3 B
Fenix 3 B
(bez regulacji)
(bez regulacji)
850 +/-50 obr/min
900 +/-50 obr/min
850 +/-950 obr/min
850 +/-50 obr/min
92°C
92°C
termoel. dwubiegowy termoel. dwubiegowy
natrysk oleju
natrysk oleju
F3B
F3B
1-3-4-2
1-3-4-2
3 344 473-8
3 344 473-8
0,8 mm
0,8 mm
25 - 30 Nm
25 - 30 Nm

•
•
•

–
•
•

–
–
•

•
•
•
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1,7 l
turbo z ch∏odzeniem
poÊrednim
B18 FT (M) 107
88 kW (120 KM)
przy 5500 obr/min
175 Nm (17,8 kgm)
przy 3300 obr/min
81 mm, 83,5 mm
1721 cm3
8,1 :1
0,15 - 0,25 mm
0,45 - 0,55 mm
LOB 95
LOB 95
wtrysk do okna dolotowego
LH 2,2
(bez regulacji)
850 +/-50 obr/min
89°C
termoelektr. dwubiegowy
natrysk oleju
EZ 210 K
1-3-4-2
3 344 899-4
0,8 mm
25 - 30 Nm

1,7 l
turbo z ch∏odz. poÊrednim
dopalacz katalityczny
B18 FT 107
88 kW (120 KM)
przy 5500 obr/min
175 Nm (17,8 kgm)
przy 3300 obr/min
81 mm, 83,5 mm
1721 cm3
8,1 :1
0,15 - 0,25 mm
0,45 - 0,55 mm
niedozwolona
LOB 95
wtrysk do okna dolotowego
LH 2,2
(bez regulacji)
850 +/-50 obr/min
89°C
termoelektr. dwubiegowy
natrysk oleju
EZ 210 K
1-3-4-2
3 344 899-4
0,8 mm
25 - 30 Nmm

2,0 l
wtrysk wielopunktowy
dopalacz katalityczny
B20 F 208 (209)
80 kW (110 KM)
przy 5400 obr/min
165 Nm (16,8kgm)
przy 3500 obr/min
82,7 mm, 93 mm
1998 cm3
9,5 : 1
0,15 - 0,25 mm
0,35 - 0,45 mm
niedozwolona
LOB 95
wtrysk do okna dolotowego
Fenix 3 B
(bez regulacji)
850 +/-50 obr/min
850 +/-50 obr/min
92°C
termoelektr. dwubiegowy
brak
F3B
1-3-4-2
3 344 899-4
0,8 mm
25 - 30 Nm

2,0 l
wtrysk wielopunktowy

1,9 l
turbodiesel

B20F(M) 208 (209)
80 kW (110 KM)
przy 5400 obr/min
165 Nm (16,8 kgm)
przy 3500 obr/min
82,7 mm, 93 mm
1998 cm3
9,5:1
0,15-0,25 mm
0,35-0,45 mm
95 LOB
95 LOB
wtrysk do okna dolotowego
Fenix 3B
(bez regulacji)
850 +/- 50 obr/min
850 +/- 50 obr/min
92°C
termoelektr. dwubiegowy
brak
F3B
1-3-4-2
3 344 899-4
0,8 mm
25-30 Nm

D19T 204
68 kW (92 KM)
przy 4500 obr/min
180 Nm (18,4 kgm)
przy 2200 obr/min
80 mm, 93 mm
1870 cm3
20,5:1
0,15-0,25 mm
0,35-0,45 mm
LC 48 diesel
(minimum)
wtrysk do komory wirowej
CAV Roto Diesel (DPC)

–
•
•

•
•
•

•
•
•

–
•
•

825 +/- 25 obr/min
825 +/- 25 obr/min
83°C
termoelektr. dwubiegowy
natrysk oleju
1-3-4-2
3 470 278-7
20-25 Nm
kat. utleniajàcy (2-drog.)

–
•
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dane techniczne, podzespo∏y elektryczne
Instalacja elektryczna
Akumulator 12V
Maksymalna pojemnoÊç

˚arówki 12 V
55Ah
B 18U: 44 Ah
Turbodiesel: 60 Ah

Elektrolit
g´stoÊç wzgl´dna
1,28
do∏adowaç przy g´stoÊci
1,15
Biegun ujemny po∏àczony z masà pojazdu
Alternator
(z wbudowanym regulatorem napi´cia)
Maksymalne nat´˝enie pràdu
przy napi´ciu 14 V - wszystkie modele
niektróre kraje i samochody
z silnikami Diesel i klimatyzacjà
Rozrusznik
Moc

70A
110 A

silniki benzynowe 1,1 kW
Turbodiesel 1,7 kW

Bezpieczniki: patrz strona 4.11

Moc W

Oprawa

IloÊç

60/55
55
4
21
5

P43t
P22
BA 9s
BA 15s
WB

2
2
2
2
2

Kierunkowskazów, ty∏
Tylnych Êwiate∏ pozycyjnych
Âwiate∏ STOP
Âwiate∏ cofania,
tylnej lampy przeciwmg∏owej

21
5
10

BA 15s
BA 15s
BA 15s

2
4
2

21

BA 15s

3

OÊw.tylnej tablicy rejestracyjnej
Ârodkowego Êwiat∏a STOP
(niektóre wersje)

5
21

S 8,5
BA 15s

2
1

OÊwietlenia wn´trza
Âwiate∏ punktowych (przód)
Âwiate∏ punktowych (ty∏)
OÊwietlenia tablicy sterowania
nagrzewnicy
OÊwietlenia elementów sterowania
klimatyzacji i dmuchawy
OÊwietlenia schowka i baga˝nika

10
5
5

S 8,5
S 8,5
S 8,5

1
2
2

1,2

WB

2

3

(dioda Êwietlna)
S7

10
2

1,2
3

WB
WB

3
3

3

WB

1

0,36

WB

1

1,2

WB

9

Âwiate∏ drogowych i mijania
(halogen H4)
Âwiate∏ przeciwmg∏owych (H3)
Przednich Êwiate∏ pozycyjnych
Kierunkowskazów, przód
Kierunkowskazów bocznych

Kontrolki tablicy rozdzielczej
OÊwietlenia wskaêników
OÊwietlenia zespo∏u informacyjnego
(halogen)
OÊwietlenia wy∏àcznika
Êwiate∏ awaryjnych
OÊwietlenia wy∏àcznika zap∏onu
i tablicy rozdzielczej
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index
ABS – system przeciwdzia∏ajàcy blokowaniu
kó∏ przy hamowaniu
3.11, 4.9, 6.18
AC MAX – pozycja regulacyjna klimatyzacji –
maksymalne ch∏odzenie
1.19
Aerosol – lakier w pojemniku ciÊnieniowym
5.7
Airbag – poduszka gazowa
2.8, 2.9
Akcelerator
3.2, 3.3, 3.8
Akcesoria, wyposa˝enie
2.1
Akumulator
3.17, 4.8, 6.13
Akumulator – elektrolit
6.13, 7.6
Akumulator pomocniczy do rozruchu silnika
4.8
Akumulator roz∏adowany
4.8
Alarm
2.12
Alternator
6.7, 6.8, 7.3
Alternator – napi´cie paska nap´dowego
6.17
Antifreeze – p∏yn do ch∏odnicy o niskiej
temperaturze krzepni´cia
6.19
Antykorozyjne zabezpieczenie
5.5
Automatyczna przek∏adnia
3.6–3.8
Automatyczne mycie samochodu
5.3
AVG – pr´dkoÊç Êrednia
1.8
Baga˝
2.13
Baga˝nik dachowy – jazda, obcià˝enie
3.10
Baga˝nik – jazda z otwartà pokrywà
baga˝nika
3.10
Baga˝nik – oÊwietlenie
4.19
Bezo∏owiowa benzyna
3.1, 6.5
Bezpieczeƒstwa pasy
2.6, 2.7, 3.16
Bezpieczeƒstwo dzieci
2.18, 3.15-3.16
Bezpieczeƒstwo dzieci – blokowanie drzwi
2.11
Bezpieczeƒstwo dzieci w samochodzie
2.18, 3.16
Bezpieczeƒstwo przy jeêdzie z automatycznà
skrzynià przek∏adniowà
3.7
Bezpieczeƒstwo przy obs∏udze
4.4, 6.7
Bezpieczeƒstwo w czasie jazdy
3.1, 3.10
Bezpieczeƒstwo w samochodzie – zag∏ówki
siedzeƒ
2.5
Bezpieczniki – system elektryczny
4.11
Bezpieczników skrzynka
4.10
Biegi – zmiana
3.4, 3.6
Bieg wsteczny
3.4
Bieg wsteczny – pozycja „R” w automatycznej
skrzyni przek∏adniowej
3.7

Biodrowy pas bezpieczeƒstwa na tylnym
siedzeniu
2.7
Blokada kierownicy i w∏àcznik
zap∏onu
1.12, 3.2, 3.8, 4.9
Campingowa przyczepa
Centrala informacyjna – ekonometr
Centrala informacyjna „INFO CENTRE”
Centralne ryglowanie – system
Charakterystyka kierowalnoÊci
„CHECK” – wyÊwietlenie (sprawdê)
Ch∏odzàcy p∏yn
CiÊnienie do∏adowania turbo – wskaênik
CiÊnienie oleju w silniku
CiÊnienie w oponach
Cofania Êwiat∏a
„COLD” – wyÊwietlenie (zimny)
Czerwone Êwiat∏a ostrzegawcze
Cz´Êci zamienne
Czyszczenie pasów bezpieczeƒstwa
Czyszczenie szyby zestawu wskaêników
Czyszczenie tapicerki

3.12-3.15
1.8
1.9
2.10, 2.12
3.10
1.7, 1.8
6.19
1.13
1.3, 1.5
6.21
4.18
1.8
1.3, 1.5
6.2
2.7
5.4
5.4

Dach otwierany elektrycznie
2.15, 4.19
Dane techniczne silników
7.4, 7.5
Detergenty
2.9, 5.3, 5.4, 6.6
Diesel
3.4, 4.6, 6.11, 6.14
Docieranie silnika
3.9, 3.13
Dopalacz katalityczny
3.3, 4.9, 6.5
Dopuszczalna masa przyczepy
3.14
Drogi górskie – zasady jazdy
3.11, 3.14, 3.15, 6.18
Drzwi
2.10
Drzwi samochodu
2.10
Drzwi – systemy zamykania
2.11, 2.14
Drzwi tylne
2.14, 3.10
Drzwi – zamki
2.10, 2.11
Dysze wentylacyjne – odmra˝anie
1.16, 1.18
Dzieci – bezpieczeƒstwo
3.16
Dzieci – bezpieczeƒstwo – blokowanie drzwi
2.11
Dêwi´kowy sygna∏
1.1, 4.11
Dêwignia selektora biegów w automatycznej
skrzyni przek∏adniowej
3.6
Dêwignia zmiany biegów
3.4

Ekonometr (INFO CENTRE)
1.8
Ekonomia zu˝ycia paliwa i styl jazdy
3.9
Elektrolit akumulatora
6.13, 7.6
Elektryczne podnoÊniki szyb
2.18
Elektryczne ogrzewanie siedzenia przedniego
1.15
Elektrycznie otwierany dach
2.15, 4.19
Elektryczny system – bezpieczniki
4.11
Elektryczny system – ostrze˝enia
6.7
Emisja sk∏adników toksycznych –
systemy ograniczajàce
6.5, 6.6
EXT – temperatura zewn´trzna
1.6, 1.8
Filtr oleju silnikowego
Filtr powietrza
Gazy spalinowe
Gwarancja

6.15
6.6, 6.8
3.2, 3.10, 6.4-6.6
6.2

Hamulce – uk∏ad wspomagania
3.11, 4.9, 5.2, 6.18
Hamulcowy p∏yn – lampka wskaênika
poziomu p∏ynu
1.3, 1.5, 4.7, 6.18
Hamulec r´czny
3.5
Holowanie przyczepy
3.12-3.14
Holowanie przyczepy campingowej
3.12-3.14
Holownicze zaczepy do przyczep
3.12
Oczka zaczepowe do holowania samochodu
2.16
INFO CENTRE – centrala informacyjna
INFO CENTRE – ekonometr
INFO CENTRE – wyÊwietlenie „OK”
INFO CENTRE – wyÊwietlenie „STOP”
Informacyjne centrum – sprawdzenia
przy rozruchu

1.6-1.9
1.8
1.7
1.8
1.7

Ja∏owego biegu pr´dkoÊç obrotowa
7.4, 7.5
Jazda a ekonomia zu˝ycia paliwa
3.9
Jazda po drogach górskich
3.11, 3.14, 3.15, 6.18
Jazda z baga˝nikiem dachowym
3.10
Jednostki uk∏adu miar SI
7.1

7

Katalityczny dopalacz
3.3, 4.9, 6.5
Kick-down – po∏o˝enie akceleratora
do maksymalnego przyspieszenia samochodu
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index
z automatycznà skrzynià przek∏adniowà
3.8
KierowalnoÊci charakterystyka
3.10
Kierowcy siedzenie
2.4
Kierownica – blokowanie
1.12
Kierownica – regulacja wysokoÊci
2.5
Kierunkowskazy
1.10, 4.14
Kierunkowskazy boczne
4.14
Kierunkowskazy – ˝arówki
4.14, 4.18
Kilometrów licznik
1.2, 1.4
Klasyfikacja oleju
6.14
Klimatyzacja
Klimatyzacja – pozycja AC MAX –
maksymalne ch∏odzenie
1.19
Klimatyzacja – rozprowadzenie powietrza
1.18
Klimatyzacja – urzàdzenia sterujàce
1.18, 1.19
Klucze do samochodu
0.2, 1.12, 2.10, 2.14
Kod koloru lakieru
5.6, 7.0
Kod koloru tapicerki
7.0
Ko∏a
4.5, 5.2
Ko∏a – ko∏paki
4.3
Ko∏a – zmiana
4.2-4.6
Ko∏o zapasowe
4.2
Ko∏o zawracania – Êrednica
7.2
Ko∏paki kó∏
4.3
Komora silnikowa
6.8-6.11
Kontrola wzrokowa samochodu
6.0
Kontrolka Êwiec ˝arowych
3.4
Korek wlewu oleju
6.8
Korek wlewu paliwa
2.16
Lakier – kod koloru
5.6, 7.0
Lakier – uszkodzenia
5.6, 5.7
Lakiernicze zaprawki
5.7
Lakierowanie elementów plastykowych
5.6
Lampka kontrolna ∏adowania akumulatora
1.3, 1.5
Lampka wskaênika poziomu p∏ynu
hamulcowego
1.3, 1.5, 4.7, 6.18
Lampka wskaênikowa uk∏adu
hamulcowego
1.3, 1.5, 4.7
Lampka wskaênikowa uszkodzenia
˝arówek
1.3, 1.5, 1.14
Lampy do czytania map
2.2, 4.16
Lampy oÊwietlenia wn´trza
2.2, 4.16
Lampy przeciwmg∏owe
1.14, 4.15

7
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Lampy przeciwmg∏owe tylne
Lampy Êwiate∏ g∏ównych
Lampki wskaênikowe na zestawie
wskaêników
Lekkie ko∏o zapasowe (dojazdowe)
Liczba oktanowa paliwa
Licznik kilometrów
Licznik kilometrów w podró˝y
Lusterka wsteczne zewn´trzne
Lusterko wsteczne – po∏o˝enie
zapobiegajàce oÊlepianiu

1.14, 4.18
1.10, 1.14, 4.13
1.3, 1.5
4.6
7.4, 7.5
1.2, 1.4
1.2, 1.4
1.20, 3.12
1.20

¸adowanie akumulatora – lampka kontrolna
¸aƒcuchy Ênie˝ne

1.3, 1.5
3.17

Maksymalne dopuszczalne obcià˝enia
Malowanie elementów plastykowych
Masa samochodu
Maty pod∏ogowe
Moc maksymalna silnika
Mycie samochodu
Mycie samochodu w myjni automatycznej

7.2
5.6
7.2
3.9, 5.4
7.4, 7.5
5.2
5.3

Nadwozie – piel´gnacja
5.2-5.5, 6.13
Nalepki i tabliczki znamionowe
7.0
Napi´cie paska nap´dowego alternatora
6.17
Napinacze pasów bezpieczeƒstwa
2.8, 2.9
Narz´dzia – zestaw
4.2
Numer podwozia
6.8-6.11, 7.0
Numer silnika
7.0
Obcià˝enia maksymalnie dopuszczalne
7.2
Obcià˝enia – roz∏o˝enie w przyczepie
3.12, 3.13
Obcià˝enia – roz∏o˝enie
w samochodzie
2.12, 2.13, 7.2
Obcià˝enie baga˝nika dachowego
3.10
Obr´cze ze stopów lekkich
4.3, 5.2
Obrotomierz
1.4
Obs∏uga techniczna
6.2
Ochrona przeciwkorozyjna
5.5
Ochrona Êrodowiska i samochody
6.3
Odmglenie szyby przedniej
1.16-1.19
Odmra˝anie – dysze wentylacyjne
1.16, 1.18

Odmro˝enie szyby przedniej
Odp∏ywowe otwory
Ogrzewane elektrycznie siedzenia przednie
Ogrzewanie i wentylacja
Ogrzewanie – rozprowadzenie powietrza
Ogrzewanie szyby tylnej
Ogrzewanie – urzàdzenia sterujàce
„OIL” – ostrze˝enie o wysokiej
temperaturze oleju w silniku
Oktanowa liczba paliwa
Olej do silnika
Olej – klasyfikacja, lepkoÊç
Olej silnikowy – filtr
Olej – uzupe∏nianie poziomu, wskaênik
Oleju ciÊnienie w silniku
Oleju wlewu korek
Oleju temperatura w automatycznej skrzyni
przek∏adniowej
Opony – ciÊnienie
Opony – rodzaje, wymiary
Opony – wskaênik zu˝ycia
Opony zimowe
Opony z kolcami
Oprawa Êwiate∏ tylnych
Os∏ona przeciws∏oneczna
Ostrzegawcze Êwiat∏a
Ostrze˝enia dla warsztatu
Ostrze˝enia – system elektryczny
OÊwietlenia w∏àcznik
OÊwietlenie baga˝nika
OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej
OÊwietlenie wn´trza
OÊwietlenie wskaêników
OÊwietlenie wskaêników – regulacja
Otwierania pokrywy silnika
Otwory odp∏ywowe

1.16-1.18
5.2
1.15
1.16-1.19
1.16
1.14
1.16
1.8
7.4, 7.5
6.14
6.14
6.15
6.14, 6.16
1.3, 1.5
6.8
6.16
6.21
3.17, 6.21
6.21
3.17
3.17
4.18, 5.3
2.12
6.6
6.7
6.7
1.14
4.19
4.17
2.2, 4.16
1.15
1.15
2.17, 6.12
5.2

Paliwa wlewu korek
Paliwa zbiornik – pojemnoÊç
Paliwo – liczba oktanowa
Paliwo bezo∏owiowe
Parkingowe Êwiat∏a
Pas bezpieczeƒstwa biodrowe na tylnym
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7.3
7.4, 7.5
3.1, 6.5
1.14

index
siedzeniu
2.7
Pasek nap´dowy alternatora
6.17
Pasy bezpieczeƒstwa
2.6, 2.7, 3.15
Pasy bezpieczeƒstwa – napinacze
2.8, 2.9
Peda∏ sprz´g∏a
3.2, 3.3, 3.14
Pe∏zanie – przek∏adnia automatyczna
3.8
Piel´gnacja nadwozia
5.2-5.5, 6.13
Piel´gnacja pasów bezpieczeƒstwa
2.7
Plamy – usuwanie
5.2, 5.4
Plastykowe elementy – lakierowanie
5.6
P∏yn ch∏odzàcy – temperatura
1.2, 1.8, 4.7
P∏yn do ch∏odnic – temperatura krzepni´cia
6.19
P∏yn do ch∏odnicy
6.19
P∏yn hamulcowy – lampka wskaênika
poziomu
1.3, 1.5, 4.7, 6.18
P∏yn o niskiej temperaturze krzepni´cia
„Antifreeze”
6.19
Pod∏àczenia do radia
1.15
Pod∏ogowe maty
3.9, 5.4
Podnoszenie samochodu i miejsca
podparcia
4.4, 6.12
PodnoÊnik samochodu
4.2, 4.4, 4.5
PodnoÊnik warsztatowy
6.12
PodnoÊniki szyb elektryczne
2.18
Poduszka gazowa (SRS)
2.8, 2.9
Podwozia numer
6.8-6.11, 7.0
PojemnoÊç zbiornika paliwa
7.3
Pokrywa baga˝nika
2.11, 3.10
Pokrywa silnika
2.17, 6.12
Pokrywa silnika – otwieranie
2.17, 6.12
Polerowanie samochodu
5.3
Po∏o˝enie poÊrednie w∏àcznika zap∏onu
1.12
Pomocniczy akumulator do rozruchu silnika
4.8
Popielniczka
2.3
Powietrza filtr
6.6, 6.8
Poziom oleju – uzupe∏nianie
6.14, 6.16
Poziom oleju w automatycznej skrzyni
przek∏adniowej – wskaênik
6.16
Poziom oleju w silniku – wskaênik
6.8, 6.14
Poziom paliwa – wskaênik
1.2, 1.7
Pozycja „R” – bieg wsteczny w automatycznej
skrzyni przek∏adniowej
3.7
Pr´dkoÊciomierz
1.2, 1.4

Pr´dkoÊç obrotowa biegu ja∏owego
7.4, 7.5
Pr´dkoÊç Êrednia (AVG)
1.8
Prowadzenie si´ samochodu
3.10
Przeciwkorozyjna ochrona
5.5
Przeciwmg∏owe lampy
1.14, 4.15
Przeciwmg∏owe lampy tylne
1.14, 4.18
Przeciws∏oneczna os∏ona
2.12
Przeglàdy okresowe i ich program
6.2
Przek∏adnia automatyczna – pe∏zanie
3.8
Przek∏adnia g∏ówna – prze∏o˝enie
7.3
Przek∏adnia nap´dowa
6.17, 7.3
Prze∏àcznik Êwiate∏ – drogowe/krótkie
1.10
Prze∏o˝enie przek∏adni g∏ównej
7.3
Przepustnica (akcelerator)
3.2, 3.3, 3.8
Przyczepa campingowa
3.12-3.14
Przyczepy – dopuszczalna masa
3.14
Przyczepy – holowanie
3.12-3.14
Przysz∏e matki – wskazówki bezpieczeƒstwa
przy zapinaniu pasów
3.15
Radio – pod∏àczenia
1.15
„REC” – przycisk recyrkulacji
1.19
Reflektory
1.14, 4.13
Reflektory g∏ówne z regulacjà nachylenia
3.18
Regulacja siedzeƒ przednich
2.4
Regulacja wysokoÊci kierownicy
2.5
Regulator oÊwietlenia wskaêników
1.15
Rozgrzewanie silnika
3.3
Roz∏adowany akumulator
4.8
Roz∏o˝enie obcià˝enia – przyczepa
3.12, 3.13
Roz∏o˝enie obcià˝enia –
samochód
2.12, 2.13, 7.2
Rozprowadzenie powietrza – klimatyzacja
1.18
Rozprowadzenie powietrza – uk∏ad
ogrzewczo-wentylacyjny
1.16
Rozpuszczalniki – detergenty
2.9, 5.3, 5.4, 6.6
Rozruch przez pociàgni´cie
4.9
Rozruch silnika
3.2, 4.8
Rozruch silnika – zabezpieczenie
1.12
Rozruch silnika z akumulatora
pomocniczego
4.8
Rozruch z dodatkowego akumulatora
4.8
Ryglowanie centralne – system
2.11, 2.14

Rysy na lakierze – zamalowanie

5.7

Samochody i ochrona Êrodowiska
6.3
Schowek na tablicy rozdzielczej
2.13, 4.17
Schowki w samochodzie
2.12
SI – jednostki uk∏adu miar
7.1
Siedzenia
2.4, 2.5
Siedzenia – zag∏ówki
2.5
Siedzenia przednie – regulacja
2.4
Siedzenia przednie ogrzewane elektrycznie
1.15
Siedzenia tylne – sk∏adanie
2.14
Siedzenie kierowcy
2.4
Silnik – docieranie
3.9, 3.13
Silnik – moc maksymalna
7.4, 7.5
Silnik – numer
7.0
Silnik – olej
6.14
Silnik – rozruch
3.2, 3.3, 3.8, 4.8
Silnik – temperatura pracy
1.8, 3.2, 4.7
Silnika pokrywa (maska)
2.17, 6.12
Silnika rozgrzewanie
3.3
Silniki – dane techniczne
7.4, 7.5
Silniki turbodo∏adowane
1.13, 3.2, 3.12, 6.11
Silnikowa komora
6.8-6.11
Sk∏adanie siedzeƒ tylnych
2.13
Skóra i vinyl – tapicerka
5.4
Skrzynka bezpieczników
4.10
Smarowanie
6.13
Spalinowe gazy
3.2, 3.10, 6.4-6.6
Spawanie w samochodzie
6.7
Sprawdzenia przy rozruchu na centrali
informacyjnej
1.7
Sprawdzanie pasów bezpieczeƒstwa
2.7
Spryskiwacze – zbiornik p∏ynu
3.17, 6.18
Spryskiwacze szyby przedniej
1.11
Sprz´g∏a peda∏
3.2, 3.3, 3.14
SRS – dodatkowy system zabezpieczajàcy
(poduszka gazowa, napinacze pasów)
2.8, 2.9
„STOP” – wyÊwietlenie centrali informacyjnej
1.8
Substancje trujàce
6.6
Sygna∏ dêwi´kowy
1.1, 4.11
Sygna∏ Êwietlny
1.10
System centralnego ryglowania
2.11, 2.14
Systemy ograniczajàce emisj´ sk∏adników
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toksycznych
Systemy zamykania drzwi
Szyba tylna – ogrzewanie
Szyba tylna – wycieraczka
Szyby boczne
Szyby podnoszone elektrycznie

6.5, 6.6
2.11, 2.14
1.14
1.11
2.18
2.18

Ânie˝ne ∏aƒcuchy
3.17
Ârednica ko∏a zawracania
7.2
Âwiat∏a cofania
4.18
Âwiat∏a drogowe/krótkie – prze∏àcznik
1.10
Âwiat∏a krótkie
1.10, 1.14
Âwiat∏a g∏ówne – lampy
1.10, 1.14, 4.13
Âwiat∏a ostrzegawcze
1.10
Âwiat∏a ostrzegawcze – czerwone
1.3, 1.5
Âwiat∏a ostrzegawcze uk∏ady
hamulcowego
1.3, 1.5, 4.7, 6.18
Âwiat∏a parkingowe
1.14
Âwiat∏a tylne – oprawa
4.18, 5.3
Âwiece zap∏onowe
7.4
Âwiece ˝arowe
3.4
Âwietlny sygna∏
1.10
Tablica rejestracyjna – oÊwietlenie
4.17
Tablica rozdzielcza – w∏àczniki
1.14
Tabliczki znamionowe i nalepki
6.8, 7.0
Tapicerka – czyszczenie
5.4
Tapicerka – kod koloru
7.0
Tapicerka skórzana i winylowa
5.4
Techniczna obs∏uga
6.2
Temperatura krzepni´cia p∏ynu do ch∏odnic
6.19
Temperatura oleju w automatycznej skrzyni
przek∏adniowej
6.16
Temperatura oleju w silniku –
ostrze˝enie „OIL”
1.8, 3.3
Temperatura p∏ynu ch∏odzàcego
1.2, 1.8, 4.7
Temperatura pracy silnika
1.8, 3.2, 4.7
Temperatura zewn´trzna (EXT)
1.6, 1.8
Tereny górzyste – jazda z przyczepà
campingowà
3.14, 3.15
Tereny górzyste – uk∏ad hamulcowy
3.11, 6.18
Tlenek w´gla
3.2-3.10
TRACS – uk∏ad przeciwdzia∏ajàcy poÊlizgowi
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przy ruszaniu i przyspieszaniu
3.11
Trujàce substancje
6.6
Turbodo∏adowane silniki
1.13, 3.2, 3.12, 6.11
Turbo – wskaênik ciÊnienia do∏adowania
1.13
Uk∏ad hamulcowy – lampki
wskaênikowe
Uk∏ad hamulcowy w terenie górzystym
Uk∏ad kierowniczy – wspomaganie
Uk∏ad ogrzewczo-wentylacyjny –
wentylator
Urzàdzenia sterujàce ogrzewaniem
Usuwanie plam
Uszkodzenia lakieru
Uszkodzenie ˝arówek –
lampka wskaênikowa

1.3, 1.5, 4.7
3.11, 6.18
4.9, 6.18
1.16, 1.18
1.16
5.2, 5.4
5.6, 5.7
1.3, 1.5, 1.14

Wentylacja i ogrzewanie
1.16-1.19
Wentylator uk∏adu
ogrzewczo-wentylacyjnego
1.16, 1.18
W´gla tlenek
3.2, 3.10
W∏àczniki na tablicy rozdzielczej
1.14
W∏àcznik oÊwietlenia samochodu
1.14
W∏àcznik zap∏onu i blokada kolumny
kierownicy
1.12, 3.2, 3.8, 4.9
W∏àcznik zap∏onu – po∏o˝enie poÊrednie
1.12
Wn´trza oÊwietlenie
2.2, 4.16
Wskaênik ciÊnienia do∏adowanie (turbo)
1.13
Wskaêniki – oÊwietlenie
1.15
Wskaêniki – zestaw
1.2-1.5
Wskaênik poziomu oleju w automatycznej skrzyni
przek∏adniowej
6.16
Wskaênik poziomu oleju w silniku
6.8, 6.14
Wskaênik poziomu paliwa
1.2, 1.7
Wskaênik uszkodzenia ˝arówek
1.3, 1.5, 1.10, 1.14
Wspomaganie uk∏adu kierowniczego
4.9, 6.18
Wycieraczki szyby – gumy
4.20
Wycieraczka szyby przedniej
1.11
Wycieraczka szyby tylnej
1.11
Wymiana wycieraczek szyb
4.20
Wymiana ˝arówek
4.13-4.18
Wymiana ˝arówek reflektorów
4.12
Wymiary samochodu
7.2

Wyposa˝enie, akcesoria
Wyrównawczy zbiornik
WyÊwietlenie „CHECK” – sprawdê
WyÊwietlenie „COLD” – zimny
Wzrokowa kontrola samochodu

2.1
6.8, 6.19
1.8
1.8
6.0

Zabezpieczenie antykorozyjne
5.5
Zabezpieczenie przy rozruchu silnika
1.12
Zag∏ówki siedzeƒ
2.5
Zamalowywanie rys na lakierze
5.7
Zamienne cz´Êci
6.2
Zamki drzwi
2.10, 2.11
Zapalniczka
2.3
Zapasowe ko∏o
4.2
Zap∏on
6.7, 7.6
Zap∏onowe Êwiece
7.4
Zap∏onu w∏àcznik i blokada kolumny
kierownicy
1.12, 3.2, 3.8, 4.9
Zaprawki lakiernicze
5.7
Zasi´g jazdy
1.6, 1.8
Zbiornik paliwa – pojemnoÊç
7.3
Zbiornik p∏ynu do spryskiwaczy
szyb i reflektorów
6.20
Zbiornik wyrównawczy
6.8, 6.19
Zegar
1.2, 1.9
Zestaw narz´dzi
4.2
Zestaw wskaêników
1.2-1.5
Zimowe opony
3.17
Zimowe warunki
3.17
Zmiana biegów
3.5, 3.6
Zmiana ko∏a
4.2-4.6
˚arówki kierunkowskazów
˚arówki oÊwietlenia wskaêników
˚arówki reflektorów – wymiana
˚arówki – rodzaj, moc, oprawy
˚arówki – wskaênik uszkodzenia
˚arówki – wymiana

4.14, 4.18
4.15, 7.6
4.12
4.12, 7.6
1.3, 1.5, 1.10, 1.14
4.13-4.18

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

Internetowy Klub Mi∏oÊników Volvo: http://www.klubvolvo.org.pl

podstawowa informacja gara˝owa
P∏yn do ch∏odnicy
Dope∏niç mieszaninà 1 cz´Êci p∏ynu do
ch∏odnic Volvo i 2 cz´Êci wody.
(Patrz tak˝e str. 6.19)
Zbiornik p∏ynu spryskiwaczy
Nape∏niç wodà.
(Patrz tak˝e str. 6.20)
Olej silnikowy (zimny silnik)
Sprawdê czy poziom oleju znajduje si´
pomi´dzy MAX i MIN na miarce
Dope∏nij olejem wielosezonowym
(Patrz tak˝e str. 6.14)
P∏yn hamulcowy
Bez zdejmowania pokrywy sprawdê czy
poziom jest powy˝ej znaku MIN.
P∏yn hamulcowy: DOT 4+ (Patrz tak˝e str. 6.18)

Wymiana ko∏a, strona 4.2-4.5.

Akumulator
Sprawdê czy poziom elektrolitu znajduje
si´ powy˝ej p∏yt.
(Patrz tak˝e str. 6.13)
Dope∏niaj tylko wodà destylowanà.
Uwaga!
Pary z akumulatora sà wybuchowe.

Minimalna liczba oktanowa
Benzyna etylizowana:
min 95 RON (LOB)
Benzyna bezo∏owiowa:
min 95 RON (LOB)
CiÊnienie w oponach (ko∏a zimne)
kPa

˚arówki
1 (H4)
2
3
4, 5, 6, 8
7

60/55 W
4W
55 W
21W
10 W

Wymiana ˝arówek, str. 4.12-4.19

