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נורות קריאה קדמיות ותאורת פנים
גג פנוראמי

 CALL ON חיווי בקונסולת גג, כפתור
)זימון שירותי חירום(

HOME LINK

קונסולה מרכזית 

צג מידע מרכזי
איתות חירום, הפשרה, מערכת 

מידע, כפתור מצבי נהיגה
בורר הילוכים

כפתור התנעה
מצבי נהיגה
בלם חניה 

בלימה אוטומטית בעת עמידה
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מחוונים ובקרות 
סקירה זו מראה היכן צגי המידע והבקרות ממוקמים בסמוך לנהג.

הגה ולוח מחוונים

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

* Option/accessory.82

IInnssttrruummeennttss  aanndd  ccoonnttrroollss  iinn  lleefftt--
hhaanndd  ddrriivvee  vveehhiicclleess
The overviews show the location of the vehicle's
displays and controls.

Steering wheel and dashboard

Parking lights, daytime running lights, low
beams, high beams, turn signals, rear fog
light, trip computer reset

Steering wheel paddles for manual shifting*

Head-up display*

Instrument panel

Wipers and washers, rain sensor*

Right-side steering wheel keypad

Steering wheel adjustment

Horn

Left-side steering wheel keypad

Hood open

Display lighting, tailgate unlock/open*/
close*, halogen headlight height adjustment

Ceiling console

Front reading lights and courtesy lighting

Panoramic roof*

Ceiling console display ON CALL button

HomeLink®*

Center and tunnel console

Center display

Hazard warning flashers, defrosting, media

Gear selector

Start knob

Drive modes

Parking brake

Auto-hold brakes

Driver's door
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אור חניה, תאורת DRL, אור נמוך, 
אור רגיל, איתותים, אורות ערפל 

קדמיים, אורות ערפל אחוריים, 
איפוס מד נסועה.

מנופי העברת הילוכים להעברת 
הילוכים ידנית בתיבת הילוכים 

אוטומטית
צג נהג עליון HUD )הקרנת נתונים 

על שמשה(
לוח מחוונים

חיישן גשם להפעלת מגבים 
אוטומטית, מגבים, מתזים 

לוח מקשים ימני בגלגל ההגה
כיוון גלגל הגה

צופר
לוח מקשים שמאלי בגלגל ההגה

מכסה מנוע פתוח
תצוגת תאורה, פתיחה, סגירת דלת 

תא מטען

קונסולה עילית
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דלת נהג
HUD/ זכרונות למצבי מושב קדמי חשמלי, מראות בדלתות וצג מידע עילי

נעילה מרכזית
חלונות חשמליים, מראות דלתות חשמליות, מנעולי בטיחות ילדים

כיוון מושב קדמי DISPLAYS AND VOICE CONTROL

* Option/accessory. 83

Memory for power front seat settings*, door
mirrors and head-up display*

Central locking

Power windows, door mirrors, electric child
safety locks*

Controls for front seat

Related information
• Manual front seats (p. 184)

• Adjusting the power* front seats (p. 185)

• Adjusting the steering wheel (p. 198)

• Lighting panel and controls (p. 152)

• Starting the vehicle (p. 430)

• Instrument panel (p. 84)

• Center display overview (p. 109)

• Transmission (p. 444)

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

* Option/accessory.84

IInnssttrruummeenntt  ppaanneell
The instrument panel displays information rela-
ted to the vehicle and driving.

The instrument panel contains gauges, indicators
and monitoring and warning symbols. What is
shown in the instrument panel varies depending
on the equipment, settings and functions cur-
rently active.

The instrument panel is activated as soon as a
door is opened, i.e. in ignition mode 0. The panel
will power down after a short period of time if it is
not used. To reactivate it, do one of the following:

• Depress the brake pedal.

• Activate ignition mode I.

• Open one of the doors.

WWAARRNNIINNGG

If the instrument panel turns off, does not
activate when the ignition is switched on, or
part/all of the panel cannot be read, do not
drive the vehicle. Consult a workshop immedi-
ately. Volvo recommends an authorized Volvo
workshop.

WWAARRNNIINNGG

If the instrument panel is not functioning
properly, information about brakes, airbags or
other safety-related systems may not be dis-
played. The driver will then not be able to
check the status of the vehicle systems or
receive relevant warnings and information.

Location in the instrument panel:

LLeefftt  ssiiddee IInn  tthhee  cceenntteerr RRiigghhtt  ssiiddee

Speedometer Indicator and warning symbols Tachometer/Hybrid gaugeA

Trip odometer Ambient temperature sensor Gear indicator

OdometerB Clock Drive Mode

(Hybrid, Off Road, Pure, Power or AWD)

Cruise control/speed limiter information Message (also graphics in some cases) Fuel gauge

Road sign information* Door and seat belt status Hybrid gauge

– Hybrid battery's charge level Distance to empty tank

לוח מחוונים
לוח המחוונים מציג מידע רלוונטי לרכב ולנהיגה.

לוח המחוונים מכיל מחוונים, חיוויים וניטור של סמלי אזהרה. המידע המוצג בלוח 
המחוונים משתנה בהתאם לרמת הגימור, ההגדרות והפונקציות הזמינות.

לוח המחוונים מופעל עם פתיחת הדלת, כלומר במצב הצתה 0. לוח המחוונים יכבה 
לאחר פרק זמן קצר אם אינו בשימוש. 

כדי להפעיל את לוח המחוונים מחדש יש:
ללחוץ על דוושת הבלם	•
להעביר את מתג ההצתה למצב 0	•
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מיקום בצג נהג

ימיןמרכזשמאל

מד סיבובי מנוע/מד אנרגיה סמלי חיווי ואזהרהמד מהירות
היברידית

חיווי מצב הילוכיםטמפרטורה חיצוניתמד נסועה ספציפית

מצב הנעהשעוןמד נסועה כללי

מידע: בקרת שיוט ומגביל 
מהירות

הודעות, בחלק מהמקרים כולל 
תיאור גראפי

מחוון דלק

ממחוון אנרגיה- סוללה היברימידע: דלתות וחגורות בטיחותזיהוי תמרורים
דית

מרחק עד ריקון מיכל דלקמצב טעינה-

מרחק עד ריקון סוללהנגן מדיה

צריכת דלק בזמן אמתמפת ניווט-

תפריט אפליקציות )מופעל טלפון-
מגלגל הגה(

זיהוי קולי-

A בהתאם למצב הנהיגה הנבחר

B נסועה שנצברה

סמל דינאמי
הסמל הדינאמי בצורתו הבסיסית.

מרכז צג המידע לנהג מכיל סמל דינאמי אשר משתנה בהתאם לסוגי 
הודעה שונים. סמן אדום או  כתום סביב הסמל מעיד על מידת חשיבות 

ההודעות המוצגות.

בשילוב עם אנימציה: הצורה הבסיסית 
ניתנת לשינוי לתצוגה גראפית המציגה 

היכן בעיה קיימת או מבהירה את מהות 
המידע המוצג.

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

85

LLeefftt  ssiiddee IInn  tthhee  cceenntteerr RRiigghhtt  ssiiddee

– Media player Distance to discharged battery

– Navigation system map Current fuel consumption

– Phone App menu (activated using steering wheel keypad)

– Voice Control –

– CompassA –

A Depends on selected drive mode.
B Total distance.

Dynamic symbol
Dynamic symbol in basic mode.

In the center of the instrument panel is a dynamic
symbol that changes appearance according to
the type of message displayed. The severity of
the control or warning symbol is indicated by an
amber or red marking around the symbol. An ani-
mation may be used to change the symbol into a
larger image in order to graphically depict the
location of a problem or to clarify information.

Example with indicator symbol.

Related information
• Instrument panel settings (p. 86)

• Warning symbols in the instrument panel
(p. 97)

• Indicator symbols in the instrument panel
(p. 94)

• Trip computer (p. 89)

• Messages in the instrument panel (p. 105)

• Handling the App menu in the instrument
panel (p. 104)

DISPLAYS AND VOICE CONTROL
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צגים ושליטה קולית
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מצבי צג מידע לנהג
מצבי צג המידע לנהג ניתנים להגדרה באמצעות תפריט אפליקציות צג המידע לנהג 

ובאמצעות תפריט ההגדרות של צג המידע לנהג.
הגדרות צג מידע לנהג באמצעות תפריט האפליקציות.

תפריט האפליקציות נפתח ונשלט באמצעות לוח המקשים הימני בגלגל ההגה
בתפריט האפליקציות, ניתן לבחור איזה מידע יוצג בצג המידע לנהג מתוך:

מחשב נסועה	•
נגן מדיה	•
טלפון	•
מערכת ניווט	•

הגדרות באמצעות צג מידע מרכזי

בחירת סוגי מידע. 1
יש להקיש על SETTINGS בחלקו העליון של צג המידע

2 .my car- displays- driver display information יש להקיש על
יש לבחור את המידע שיוצג ברקע:. 3

תצוגה ללא מידע ברקע	•
תצוגת מידע לתוכן המדיה הרלוונטי	•
תצוגת ניווט, גם ללא יעד שהוגדר	•

בחירת נושא

יש להקיש על SETTINGS בחלקו העליון של צג המידע. 1
2 .my car – displays – display themes יש להקיש על
יש לבחור נושא תצוגה לצג המידע לנהג. 3

זכוכית	•
מינימאליסטי	•

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

86

IInnssttrruummeenntt  ppaanneell  sseettttiinnggss
Display settings for the instrument panel can be
set via the instrument panel's app menu and via
the center display's Settings menu.

Settings via instrument panel's app
menu

The illustration is generic – layout may vary.

The app menu will open and can be controlled
using the right-side steering wheel keypad.

The app menu can be used to set what informa-
tion will be displayed in the instrument panel:

• trip computer

• media player

• phone

• navigation system.

Settings via center display

SSeelleeccttiinngg  ttyyppee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn
1. Tap Settings in the center display's Top

view.

2. Tap My Car Displays Driver Display
Information.

3. Select a background:

• Show no information in the
background

• Show information for current playing
media

• Show navigation even if no route is
set.

SSeelleecctt  tthheemmee
1. Tap Settings in the center display's Top

view.

2. Tap My Car Displays Display
Themes

3. Select a theme (appearance) for the instru-
ment panel:

• Glass

• Minimalistic

• Performance

• Chrome Rings.

SSeelleecctt  llaanngguuaaggee
1. Tap Settings in the center display's Top

view.

2. Tap System System Languages and

Units System Language to select lan-
guage.

> A change made here will affect the lan-
guage in all displays.

The settings are personal and saved automati-
cally in the active driver profile.

Related information
• Instrument panel (p. 84)

• Handling the App menu in the instrument
panel (p. 104)

• Changing settings in the center display's Top
view (p. 132)

איור זה הנו סכמה. 
חלקים ממנו עשויים 
להשתנות בהתאם 

לדגם ולרמת הגימור.

ביצועים	•
טבעות כרום	•

צגים ושליטה קולית
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מחוון דלק
מחוון הדלק בצג הנהג מציג את מפלס הדלק במיכל.

האזור החום במחוון הדלק מציג אינדיקציה לכמות הדלק אשר נותרה במיכל הדלק
כאשר מפלס הדלק במיכל נמוך, סמל משאבת דלק יואר בכתום. מחשב הנסועה יציג 

את המרחק עד להתרוקנות מיכל הדלק.

מחוון מערכת היברידית
במצבי נסיעה Hybrid/Pure, צג המידע לנהג 
מציג מחוון היברידי אשר מסוגל לסייע לנהג 

לנהוג ברכב באופן יותר ידידותי לסביבה 
וחסכוני.

המחוון ההיברידי מציג במספר אופנים את אופן 
נטילת הכוח מן המנוע החשמלי וכמות הכוח 

הזמינה.

סמלים במחוון היברידי

מורה על כמות הכוח הזמינה מן המנוע החשמלי. אם הסמל מלא, המנוע 
החשמלי בשימוש.

אם הסמל אינו מלא, המנוע החשמלי אינו בשימוש.

מורה על מפלס האנרגיה כאשר מנוע הבעירה הפנימית מופעל. אם הסמל 
מלא, מנוע הבעירה הפנימית בשימוש.

מורה על מפלס האנרגיה כאשר מנוע הבעירה הפנימית עתיד לפעול. אם 
הסמל אינו מלא, מנוע הבעירה הפנימית אינו בשימוש.

חיווי המציג את טעינת סוללת המערכת ההיברידית, למשל כאשר דוושת 
הבלם נלחצת בעדינות.

DISPLAYS AND VOICE CONTROL
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FFuueell  ggaauuggee
The fuel gauge in the instrument panel shows
the fuel level in the tank.

The beige area in the fuel gauge indicates the
amount of fuel left in the tank.

When the fuel level is low and it is time to refuel,
the fuel pump symbol will illuminate with an
amber-colored light. The trip computer also indi-
cates the approximate distance driven on the fuel
remaining in the tank.

Related information
• Instrument panel (p. 84)

• Hybrid gauge (p. 88)

• Refueling (p. 471)

• Fuel tank volume (p. 672)

HHyybbrriidd  ggaauuggee
In Hybrid and Pure drive modes, the instrument
panel will display a hybrid gauge, which can help
the driver achieve optimal driving economy.

The hybrid gauge shows the ratio between the
electric motor's current power consumption and
the remaining available power. This information is
shown in various ways.

Symbols in the hybrid gauge

Indicates the current available power
from the electric motor. A solid symbol
indicates that the electric motor is
being used.

A hollow symbol indicates that the
electric motor is not being used.

Indicates the power level when the
internal combustion engine starts. A
solid symbol indicates that the internal
combustion engine is being used.

Indicates the power level when the
internal combustion engine will start. A
hollow symbol indicates that the inter-
nal combustion engine is not being

used.

Indicates that the hybrid battery is
being charged, e.g. by lightly pressing
the brake pedal.

Driver-requested power

The hybrid gauge displays the amount of power
requested (utilized) by the driver through pres-
sure on the accelerator pedal. The higher the
reading on the scale, the more power utilized in
the current gear. The mark between the lightning
symbol and the drop symbol indicates the point
at which the combustion engine will start.

איור זה הנו סכמה. חלקים 
ממנו עשויים להשתנות 

בהתאם לדגם ולרמת הגימור.
DISPLAYS AND VOICE CONTROL
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כוח לפי דרישה

הסמן במחוון האנרגיה ההיברידית מורה על כמות כוח המנוע המבוקשת על ידי 
הנהג ביחס למידת הלחיצה על דוושת התאוצה. ככל שהקריאה במחוון יותר גבוהה 
כך הנהג זקוק ליותר כוח בהתחשב במצב ובהילוך הנוכחי. הסמן שבין הברק וירידת 

האנרגיה מורה מתי מנוע הבעירה הפנימית נכנס לפעולה.

בחירת שפה

יש להקיש על SETTINGS בחלקו העליון של צג המידע	•
יש להקיש על system – system languangs and units- system language כדי לבחור 	•

שפה
השינוי ישפיע על השפות בכל הצגים	•

הגדרות אלה הן אישיות ונשמרות באופן אוטומטי כדי להפעיל את פרופיל הנהג.
||
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FFoorr  eexxaammppllee::

The vehicle has been started, but is stationary and no
power is being requested.

The electric motor cannot supply the requested power
and the internal combustion engine will start.

The vehicle is generating current to recharge the battery,
e.g. during light braking or engine braking on a down-
slope.

Related information
• Drive modes (p. 450)

• Instrument panel (p. 84)

• Brakes (p. 435)

• Using the electric motor only (p. 465)

• Starting and stopping the combustion engine
in Twin Engine vehicles (p. 450)

HHyybbrriidd  ggaauuggee
The hybrid battery gauge shows how much cur-
rent is left in the hybrid battery.

The current in the hybrid battery is used to power
the electric motor, but can also be used to heat
or cool the vehicle. The trip computer calculates
an approximate driving distance with the remain-
ing current in the hybrid battery.

||
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an approximate driving distance with the remain-
ing current in the hybrid battery.

דוגמה: המנוע מופעל אך הרכב ללא 
תנועה, אין צורך בכוח.

המנוע החשמלי אינו מסוגל לספק את 
כמות כוח המנוע הנדרשת ומנוע הבעירה 

הפנימית מתחיל לפעול.
||
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power is being requested.

The electric motor cannot supply the requested power
and the internal combustion engine will start.

The vehicle is generating current to recharge the battery,
e.g. during light braking or engine braking on a down-
slope.

Related information
• Drive modes (p. 450)

• Instrument panel (p. 84)

• Brakes (p. 435)

• Using the electric motor only (p. 465)

• Starting and stopping the combustion engine
in Twin Engine vehicles (p. 450)

HHyybbrriidd  ggaauuggee
The hybrid battery gauge shows how much cur-
rent is left in the hybrid battery.

The current in the hybrid battery is used to power
the electric motor, but can also be used to heat
or cool the vehicle. The trip computer calculates
an approximate driving distance with the remain-
ing current in the hybrid battery.

הרכב מעביר זרם לסוללה, הסוללה 
נטענת. לדוגמה: כאשר דוושת הבלם 

נלחצת קלות או בזמן בלימה באמצעות 
מנוע בנסיעה במורד.

צגים ושליטה קולית
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מחוון סוללה היברידית

מחוון הסוללה ההיברידית מראה כמה אנרגיה מאוחסנת בסוללה ההיברידית. האנרגיה 
המאוחסנת בסוללה ההיברידית משמשת עבור המנוע החשמלי, אך גם כדי לקרר 
או לחמם את המכונית. מחשב הנסועה מחשב את המרחק המשוער ביחס לכמות 

האנרגיה אשר נותרה בסוללה.

||
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The vehicle has been started, but is stationary and no
power is being requested.
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ing current in the hybrid battery.
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Symbols in the hybrid battery gauge

The  symbol in the hybrid battery gauge indi-
cates that the Hold function is activated. The

 symbol indicates that the Charge function
is activated.

Related information
• Instrument panel (p. 84)

• Charging the hybrid battery (p. 413)

• "Hold" and "Charge" functions (p. 467)

TTrriipp  ccoommppuutteerr
The vehicle's trip computer registers data while
driving such as mileage, fuel consumption and
average speed.

To help promote fuel-efficient driving, data is
recorded on both current and average fuel con-
sumption. Data from the trip computer can be
displayed in the instrument panel.

Example of trip computer information in the instrument
panel.1

The trip computer includes the following gauges:

• Trip odometer

• Odometer

• Current fuel consumption

• Distance to empty tank

• Distance to discharged battery

• Tourist - alternative speedometer

Unit standards for distance, speed, etc. can be
changed via system settings in the center display.

Trip odometer
There are two trip odometers: TM and TA.

TM can be reset manually and TA is reset auto-
matically if the vehicle is not used for four hours.

During a drive, the trip odometer registers data
on:

• Mileage

• Driving time

• Average speed

• Average fuel consumption

The readings since the trip odometer's last reset
are displayed.

Odometer
The odometer records the vehicle's total mileage.
This reading cannot be reset.

Current fuel consumption
This gauge shows the vehicle's fuel consumption
at that moment. The reading is updated about
once a second.

Distance to empty tank
The trip computer calculates the distance that
can be driven on the fuel remaining in the tank.

1 The illustration is generic - details may vary according to vehicle model.

סמלים במחוון סוללה היברידית

סימן  במחוון הסוללה ההיברידית מואר כאשר פעולת HOLD מופעלת וסימן  
מורה כי פעולת CHARGE מופעלת.
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דוגמאות מחשב נסועה המציג 
מידע בצג המידע לנהג. 

איור זה הנו סכמה. חלקים ממנו 
עשויים להשתנות בהתאם לדגם 

ולרמת הגימור.

מחשב נסועה
מחשב הנסועה ברכב מתעד ערכים כגון: מרחק, צריכת דלק ומהירות נסיעה ממוצעת.

כדי לאמץ סגנון נהיגה חסכוני, מידע מתועד אודות צריכת דלק בזמן הנסיעה וגם 
לאורך פרק זמן ממושך. המידע ממחשב הנסועה מוצג בצג המידע לנהג.

צגים ושליטה קולית
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פרמטרים אלה נכללים במחשב הנסועה:
מד נסועה	•
מד מרחק	•
צריכת דלק ברגע נתון	•
מרחק עד התרוקנות מיכל דלק	•
מרחק עד התרוקנות סוללה חשמלית	•
מד מהירות חלופי )לתיירים(	•

ניתן לשנות את יחידות המידה של מהירות הרכב, המרחק וכו באמצעות תפריט 
ההגדרות.

מד מרחק

.TA-ו TM :קיימים שני מדי מרחק
ניתן לאפס את TM ידנית ואילו TA מתאפס אוטומטית אם הרכב אינו בשימוש מעל 

ארבע שעות.
מידע זה מוצג בזמן נהיגה:

נסועה	•
זמן נסיעה	•
מהירות ממוצעת	•
צריכת דלק ממוצעת	•

מד מרחק

מד המרחק מתעד את הנסועה הכוללת של הרכב ואינו ניתן לאיפוס.
צריכת דלק בזמן אמת:

מחוון זה מציג את צריכת הדלק ברגע נתון.מידע זה מתעדכן מדי כמה שניות.

מרחק עד להתרוקנות מיכל דלק

מחשב הנסועה מחשב את המרחק שנותר בהתחשב בכמות הדלק אשר נותרה 
במיכל.

החישוב מבוסס על צריכת הדלק הממוצעת על פני כ-30 הקילומטרים האחרונים 
וכמות הדלק שנותרה.

כאשר המחוון מורה “____” לא נותר במיכל מספיק דלק כדי לחשב את המרחק 
שנותר. יש לתדלק בהקדם.

חשוב: מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה. נהיגה חסכונית תתרום 
להפחתת צריכת הדלק.

צגים ושליטה קולית
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מרחק עד להתרוקנות סוללה

המרחק המשוער שניתן לנסוע בהתחשב בכמות האנרגיה אשר נותרה בסוללה 
ההיברידית מוצג באמצעות סמל סוללה זה.

החישוב מבוסס על צריכת האנרגיה של רכב עמוס בזמן נהיגה רגילה ובהתחשב 
במצב פעולת המזגן. בעת מעבר בין מצבי HYBRID ו-PURE כמות האנרגיה עשויה 

להשתנות.
כאשר המחוון מורה “___” לא נותרה בסוללה מספיק אנרגיה כדי לחשב את המרחק 

שנותר.
חשוב: מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה. נהיגה חסכונית תתרום 

להפחתת צריכת האנרגיה.

תחילת נסיעה עם סוללה מלאה

לנוכח הקושי בצפי סגנון הנהיגה וגורמים אחרים המשפיעים על טווח 
הנסיעה, וולוו משתמשת בערך קבוע מראש כאשר הרכב טעון לחלוטין. ערך 
זה מראה את טווח הנסיעה המרבי המשוער במקום לחזות כמה קילומטרים 

הרכב יוכל לנסוע. טווח הנסיעה המוצג עשוי להשתנות בהתאם למצב הנהיגה בין 
HYBRID ובין PURE השונים זה מזה בצריכת האנרגיה מסוללת הרכב ובהתחשב במצב 

פעולת המזגן.

נסועה בהפעלה חשמלית

כדי להשיג את פרק הזמן הממושך ביותר לנסיעה חשמלית, על הנהג להפעיל שיקול 
דעת בכל הקשור בשימור אנרגיה בעת נסיעה במצב חשמלי. ככל שיותר צרכני חשמל 

פועלים )חימום, רדיו( - כך יפחת טווח הנסיעה החשמלי.

תיירים: מד אוץ חלופי

מד האוץ הדיגיטלי החלופי מקל על נהיגה במדינות שבהן שלטי הגבלת המהירות 
מוצגים ביחידות שונות מאלה שמוצגות בלוח המחוונים.

||
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This calculation is based on average fuel con-
sumption during the last 30 km (20 miles) and
the amount of fuel remaining in the tank.

When the gauge displays "----", there is not
enough fuel remaining to calculate the remaining
mileage. Refuel as soon as possible.

NNOOTTEE

This may vary if your driving style changes.

An economical driving style will generally
increase how far you can drive on a certain
amount of fuel.

Distance to discharged battery
The gauge shows the approximate dis-
tance that can be driven with the
remaining current in the hybrid battery.

When the gauge displays "----", there is little
charge remaining in the battery and distance
cannot be reliably calculated.

This calculation is based on average consump-
tion with a normally loaded vehicle in normal driv-
ing conditions, and takes into account whether
the air conditioning is on or off. Changing drive
modes from Hybrid to Pure may increase the
calculated distance because Pure mode has
reduced climate control settings (ECO Climate).

NNOOTTEE

This may vary if your driving style changes.

An economical driving style will generally
increase how far you can drive on a certain
amount of fuel.

SSttaarrttiinngg  vvaalluueess  ffoorr  ffuullllyy  cchhaarrggeedd  hhyybbrriidd
bbaatttteerryy
Because it is difficult to predict driving style and
other factors that affect the range of electric
motors, Volvo uses a starting value when the
vehicle is fully charged. This starting value pro-
vides an "up to" amount instead of a prediction
on the range of the electric current in the motor.
The difference in starting value between Hybrid
and Pure is because the vehicle is permitted to
use more current from the hybrid battery in Pure
mode, and because the vehicle switches to ECO
Climate.

MMiilleeaaggee  wwhheenn  uussiinngg  eelleeccttrriicc  mmoottoorr
To achieve the longest possible mileage when
using the electric motor, the driver of an electric
vehicle also needs to think about conserving
electricity. The more electricity consumers
(stereo, heated windows/mirrors/seats, very cold
air from climate control system, etc.) that are
active, the shorter the potential mileage.

NNOOTTEE

In addition to high electrical consumption in
the passenger compartment, rapid accelera-
tion, sudden braking, high speeds, heavy
loads, low ambient temperatures and driving
up hills can reduce possible driving distance.

Tourist - alternative speedometer
The alternative digital speedometer makes it eas-
ier to drive in countries where speed limit signs
are shown in a different measurement unit than
the one shown in the vehicle's gauges.

When used, the digital speed is displayed in the
opposite unit to that shown in the analog speed-
ometer. If mph is used in the analog speedome-
ter, the equivalent speed in km/h will be shown
in the digital speedometer.

Related information
• Displaying trip data in the instrument panel

(p. 91)

• Resetting the trip odometer (p. 92)

• Displaying trip statistics in the center display
(p. 92)

• Instrument panel (p. 84)

• Changing system units of measurement
(p. 132)

צגים ושליטה קולית
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מחוון טמפרטורה חיצונית
הטמפרטורה החיצונית מוצגת בצג הנהג.

חיישן מאתר את הטמפרטורה מחוץ לרכב.
אם המכונית ללא תנועה, המחוון עשוי להציג טמפרטורה גבוהה מן הטמפרטורה 

בפועל.

כאשר הטמפרטורה החיצונית בטווח שבין 2+ ל 5- מעלות צלזיוס, סימן פתית 
שלג יואר כדי להתריע מפני סכנת החלקה.

ניתן לשנות את יחידות המדידה עבור הטמפרטורה החיצונית באמצעות 
הגדרות המערכת בחלקו העליון של צג המידע.

סמלי חיווי בצג נהג
סמלי החיווי מתריעים בפני הנהג כאשר פעולה מסוימת מבוצעת, כאשר המערכת 

פעילה או במקרה תקלה או אירוע חריג.

פירוטסמל

מידע, קריאה ותצוגה

כאשר אחת ממערכות הרכב אינה מתנהגת כמתוכנן, סמל מידע זה יואר 
והודעה כתובה תופיע בצג המידע של הנהג. סמל המידע יואר לעתים ביחד 

עם סמלים אחרים

A 

B 

תקלת מערכת בלימה

הסמל יואר כאשר קיימת תקלה בבלם החניה

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

94

AAmmbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  sseennssoorr
The ambient temperature is shown in the instru-
ment panel.

The sensor detects the temperature outside the
vehicle.

Location of the ambient temperature sensor in 12" and
8" instrument panels.

If the vehicle has been stationary, the sensor
reading may be higher than the actual tempera-
ture.

When the ambient temperature is
between –5 °C and +2 °C (23 °F and
36 °F), a snowflake symbol will be dis-
played in the instrument panel as a

warning for possible slippery conditions.

The snowflake symbol is also temporarily lit in the
head-up display if the vehicle is equipped with
one.

Change the measurement standard for the tem-
perature sensor etc. via system settings in the
center display's Top view.

Related information
• Instrument panel (p. 84)

• Changing system units of measurement
(p. 132)

IInnddiiccaattoorr  ssyymmbboollss  iinn  tthhee  iinnssttrruummeenntt
ppaanneell
The indicator symbols alert the driver that a func-
tion has been activated, that a system is running,
or that a fault or error may have occurred.

SSyymmbbooll MMeeaanniinngg

Information, see the message in
the display

The information symbol illuminates
and a message is displayed in the
instrument panel if one of the vehi-
cle's systems requires the driver's
attention. The information symbol
may also illuminate in combination
with other symbols.

A

B

Fault in brake system

This symbol illuminates if there is a
problem with the parking brake.

צגים ושליטה קולית
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פירוטסמל

A 

B 

ABS תקלת

אם סמל זה מואר, המערכת אינה פועלת. מערכת הבלימה הרגילה תמשיך 
.ABS לפעול אך ללא

בלם חניה אוטומטי

הסמל יואר כאשר פעולה זו מופעלת ובלם הרגל או בלם החניה פעילים. 
הבלם ימנע מהמכונית לנוע כאשר היא נעצרת.

מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

מאם סמל זה מואר, לחץ הניפוח בצמיגים נמוך מדי. אם קיימת תקלה במ
ערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים, הסמל יהבהב במשך כדקה ולאחר מכן 

יואר באופן תמידי. הדבר נובע מחוסר יכולת של המערכת לאתר או להזהיר 
אודות לחץ ניפוח נמוך בצמיגים.

בקרת זיהום

אם סמל זה מואר לאחר התנעת הרכב, תיתכן תקלה במערכת מניעת זיהום 
האוויר. יש לנסוע למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל 

בנושא.

חיווי איתות ימין ושמאל

הסמל מהבהב כאשר ידית האיתות מופעלת.

תאורת מיקום

הסמל מואר כאשר תאורת המיקום מופעלת.

תקלת מערכת תאורה

הסמל מואר אם התרחשה תקלה במערכת כיוון גובה הפנסים האוטומטית 
או אם תקלה אחרת התרחשה במערכת הפנסים.

תאורה אוטומטית מופעלת

הסמל מואר בכחול כאשר תאורה אוטומטית מופעלת.

צגים ושליטה קולית
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פירוטסמל

תאורה אוטומטית מנוטרלת

הסמל מואר כאשר התאורה האוטומטית מנוטרלת.

תאורה ראשית מופעלת

הסמל מואר כאשר התאורה הראשית מופעלת וכאשר מבוצע הבהוב 
בפנסים.

תאורה ראשית אקטיבית מופעלת

הסמל מואר בכחול כאשר תאורה ראשית אקטיבית מופעלת. תאורת 
המיקום מופעלת.

תאורה ראשית אקטיבית מנוטרלת

הסמל מואר בלבן כאשר תאורה ראשית אקטיבית מנוטרלת. תאורת המיקום 
מופעלת.

תאורה ראשית מופעלת

הסמל מואר כאשר התאורה הראשית ותאורת המיקום מופעלות ביחד.

תאורת ערפל אחורית פועלת

הסמל יואר כאשר תאורת הערפל האחורית מופעלת.

חיישן גשם פועל

הסמל יואר כאשר חיישן הגשם מופעל.

חימום מראש מופעל

הסמל יואר כאשר בלוק המנוע ותא הנוסעים מחוממים/מקוררים מראש.

בקרת יציבות

סמל מהבהב יופיע כאשר בקרת היציבות פועלת. אם הסמל מואר באופן 
קבוע, קיימת תקלה במערכת.

בקרת יציבות, מצב ספורט

הסמל מואר כאשר מצב ספורט מופעל. מצב ספורט מאפשר נהיגה יותר 
נמרצת. המערכת מאתרת מצבים בהם דוושת התאוצה, תנועות ההגה 

ומהירות הפניה חריגות מהרגיל ומאפשרת החלקה מסוימת של הגלגלים 
האחוריים לפני התערבות מערכות הבטיחות.

צגים ושליטה קולית
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פירוטסמל

סייען שמירת נתיב
הסמל מואר בלבן: מערכת סייען שמירת נתיב פועלת והמערכת מאתרת את 

סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר באפור: מערכת סייען שמירת נתיב פועלת אך אינה מאתרת את 

סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר בכתום: סייען שמירת נתיב מתערב/מזהיר.

סייען שמירת נתיב וחיישני גשם
הסמל מואר בלבן: מערכת סייען שמירת נתיב פועלת והמערכת מאתרת את 

סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר באפור: מערכת סייען שמירת נתיב פועלת אך אינה מאתרת את 

סימני הנתיב בבירור.

כריות אוויר
אם הסמל נותר מואר או שמופיע בזמן נהיגה, תקלה אותרה באחת 

ממערכות הבטיחות ברכב. יש לקרוא את ההודעה המופיעה בצג המידע. יש 
לפנות למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

A

B 

תקלת מערכת בלימה
אם סמל זה מואר, מפלס נוזל הבלמים עשוי להיות נמוך מדי. יש לפנות 

למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

A 

B 

בלם חניה מופעל
הסמל מואר תמידית כאשר בלם החניה מופעל. סמל מהבהב מורה על 

תקלה במערכת בלם החניה. יש לקרוא את ההודעה בצג המידע.

לחץ שמן נמוך
אם סמל זה מואר בזמן נהיגה, לחץ השמן במנוע נמוך מדי. יש לעצור את 

הרכב בהקדם ולדומם את פעולת המנוע. יש לבדוק את מפלס שמן המנוע 
ולמלא שמן מנוע במידת הצורך. אם הסמל מואר למרות מילוי שמן מנוע, יש 

לפנות למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

תקלת טעינה
סמל זה מואר במהלך נהיגה אם קיימת תקלה במערכת החשמל. יש לפנות 

למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

סכנת התנגשות
מערכת הבטיחות מורה על סכנת התנגשות עם רכב אחר, הולך רגל, רוכב 

אופניים או בעל חיים.

צגים ושליטה קולית
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הודעות בצג נהג
צג הנהג מסוגל להציג הודעות המיידעות או מסייעות לנהג במגוון אירועים

דוגמה להודעות בצג הנהג. האיור הוא סכמה, חלקים ממנו עשויים להשתנות בהתאם 
לדגם ולרמת הגימור.

צג הנהג מציג הודעות בעדיפות גבוהה לנהג.
הודעות עשויות להופיע בחלקים שונים של צג הנהג בהתאם למידע אשר מוצג. לאחר 

פרק זמן מסוים או לאחר אישורה של הודעה/נקיטת פעולה במידת הצורך, ההודעה 
 CAR STATUS תיעלם מצג המידע. כאשר יש לשמור הודעה, היא תישמר באפליקציית

אשר נפתחת בצג המידע המרכזי.
אופן הצגת ההודעות עשוי להשתנות והן עשויות להופיע ביחד עם תצוגה גראפית, 

סמלים או כפתורי אישור להודעה, או קבלת בקשה לדוגמה.

הודעות שירות
להלן מוצגות מספר הודעות שירות חשובות ומשמעותן

STOP SAFELY .יש לעצור את הרכב ולהפסיק את פעולת המנוע
קיימת סכנת נזק: יש ליצור קשר עם מרכז שירות 

של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Turn off engine .יש לעצור את הרכב ולהפסיק את פעולת המנוע
קיימת סכנת נזק: יש ליצור קשר עם מרכז שירות 

של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Service urgent drive to work-
stop

יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו כדי 
לבדוק את הרכב בדחיפות.

Service required יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא כדי לבדוק את 

הרכב בהקדם.

Regular maintenance

Book time for maintenance

יש לבצע טיפול - יש ליצור קשר עם מרכז שירות 
של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

מוצג לפני תאריך הטיפול הבא.

Regular maintenance

Maintenance overdue

יש לבצע טיפול - יש ליצור קשר עם מרכז שירות 
של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

תאריך הטיפול חלף.

Temporarily off פונקציה נוטרלה ותאופס אוטומטית בזמן נהיגה
או לאחר התנעה מחודשת.

צגים ושליטה קולית
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ניהול הודעות בצג נהג
הודעות בצג הנהג מנוהלות באמצעות לוח המקשים בצידו הימני של גלגל ההגה.

שמאל/ימין
אישור

הודעות מסוימות בצג הנהג מכילות כפתור אחד או יותר לאישור הודעות או לקבלת 
בקשה לדוגמה.

טיפול בהודעה חדשה
להודעות הכולללות כפתורים:

יש לנווט בין הכפתורים באמצעות לחיצה על שמאל או ימין )1(. 1
יש לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה על אישור )2(. 2

< ההודעה תיעלם מצג הנהג

להודעות שאינן כוללות כפתורים:
יש לסגור את ההודעה באמצעות לחיצה על אישור )2( או לאפשר להודעה להיסגר 

באופן אוטומטי לאחר זמן קצר.

ההודעה תיעלם מצג הנהג
במקרה בו יש לשמור הודעה, היא תישמר באפליקציית CAR STATUS אשר נפתחת 

 car message stored in car status באמצעות צג המידע המרכזי. ההודעה
application מוצגת בצג המידע המרכזי ביחד עם מידע זה.

||

DISPLAYS AND VOICE CONTROL
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MMeessssaaggee MMeeaanniinngg

Regular main-
tenance

Maintenance
overdue

Time for service - contact
a workshopB. Shown when
the date for service has
passed.

Temporarily
offA

A function has been tem-
porarily deactivated and
will be reactivated auto-
matically while driving or
after the engine is restar-
ted.

A Part of message, shown along with information on the location
of the problem.

B An authorized Volvo workshop is recommended.

Related information
• Handling messages in the instrument panel

(p. 106)

• Handling messages saved from the instru-
ment panel (p. 107)

• Messages in the center display (p. 140)

HHaannddlliinngg  mmeessssaaggeess  iinn  tthhee
iinnssttrruummeenntt  ppaanneell
Messages in the instrument panel are controlled
using the right-side steering wheel keypad.

Messages in the instrument panel and the right-side
steering wheel keypad.

Left/right

Confirm

Some messages in the instrument panel contain
one or more buttons for e.g. confirming the mes-
sage or accepting a request.

HHaannddlliinngg  nneeww  mmeessssaaggeess
For messages with buttons:

1. Navigate among the buttons available by
pressing the left/right arrow keys (1).

2. Confirm your selection by pressing confirm
(2).

> The message will disappear from the
instrument panel.

For messages without buttons:

– Close the message by pressing confirm (2)
or let the message automatically time-out
after a short period.

> The message will disappear from the
instrument panel.

Messages that need to be saved are stored in
the Car Status app, which can be opened from
the App view in the center display. The message
Vehicle message stored in Car Status app
will simultaneously appear in the center display.

Related information
• Messages in the instrument panel (p. 105)

• Handling messages saved from the instru-
ment panel (p. 107)

• Messages in the center display (p. 140)

דוגמאות להודעות בצג 
הנהג ובלוח המקשים בצידו 
הימני של גלגל ההגה. איור 
זה מופיע כסכמה - חלקים 
עשויים להשתנות בהתאם 

לדגם הרכב.

צגים ושליטה קולית
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טיפול בהודעות שנשמרו בצג המידע
בין אם מדובר בהודעות אשר נשמרו בצג הנהג ובין אם מדובר בהודעות שנשמרו בצג 

המידע הראשי, הודעות מנוהלות באמצעות צג המידע הראשי.

הודעות המוצגות בצג הנהג ודורשות שמירה מתווספות לאפליקציית 
 car message stored in car status בצג המידע המרכזי. הודעת car status

application מוצגת בצג המידע המרכזי ביחד עם מידע זה.

קריאת הודעה שנשמרה
כדי לקרוא הודעה שנשמרה מיידית:

•	 car message stored in car status application יש ללחוץ על הכפתור מימין להודעת
בצג המידע המרכזי.

•	.car status ההודעה שנשמרה תופיע באפליקציית
כדי לקרוא הודעה שנשמרה במועד מאוחר יותר:

יש לפתוח את אפליקציית car status באמצעות תפריט האפליקציות בצג המידע . 1
המרכזי.

< האפליקציה נפתחת בתחתית התפריט של מסך הבית.
יש לבחור בלשונית Messages באפליקציה. רשימת הודעות שמורות תוצג. 2
יש להקיש על הודעה כדי להגדיל/להקטין.. 3

< מידע נוסף אודות ההודעה מוצג ברשימה ואיור משמאל לאפליקציה יציג מידע 
אודות האפליקציה באופן גרפי.

ניהול הודעות שמורות
במצב מורחב, הודעות מסוימות כוללות שני כפתורים כדי להזמין טיפול או כדי 	•

לקרוא את ספר הרכב.
< כדי להזמין טיפול להודעה שנשמרה

 Request appoint. Call to make appointment במצב מורחב עבור ההודעה יש ללחוץ על
 request appointments לשונית : request appointment לסיוע בתיאום טיפול עם

תיפתח באפליקציה ותיצור בקשה לתיאום טיפול.

DISPLAYS AND VOICE CONTROL
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HHaannddlliinngg  mmeessssaaggeess  ssaavveedd  ffrroomm  tthhee
iinnssttrruummeenntt  ppaanneell
Messages saved from the instrument panel and
center displays are handled in the center display.

Saved messages can be viewed in the Car Status app.

The messages displayed in the
instrument panel that need to
be saved are stored in the Car
Status app in the center dis-
play. The message Vehicle
message stored in Car
Status app will simultaneously

appear in the center display.

RReeaaddiinngg  ssaavveedd  mmeessssaaggeess
To read a saved message immediately:

– Tap the button to the right of the message
Vehicle message stored in Car Status
app in the center display.

> The saved message will be displayed in
the Car Status app.

To read saved messages at a later time:

1. Open the Car Status app from App view in
the center display.

> The app will open in the bottom tile of
Home view.

2. Select the Messages tab in the app.

> A list of saved messages will be displayed.

3. Tap a message to expand/minimize it.

> More information about the message will
appear in the list and the image to the left
of the app will display information about
the message in graphic form.

HHaannddlliinngg  ssaavveedd  mmeessssaaggeess
In expanded form, some messages have two but-
tons available for booking service or reading the
Owner's Manual.

Booking service for saved messages:

– With the message in expanded form, tap
Request appoint.Call to make
Appointment4 for assistance booking serv-
ice.

> With Request appoint.: The
Appointments tab will open in the app
and create a request for a service/repair
appointment.

With Call to make Appointment: The
phone app will open and call a service
center to make an appointment for service
or repairs.

Reading the Owner's Manual for saved mes-
sages:

– With the message in expanded form, tap
Owner's manual to read relevant informa-
tion about the message in the Owner's Man-
ual.

> The Owner's Manual will open in the cen-
ter display and provide information related
to the message.

Saved messages in the app are automatically
deleted each time the engine is started.

4 Market dependent. Volvo ID and selected workshop also need to be registered

הודעות שנשמרו 
מופיעות באפליקציית 

car status
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צגים ושליטה קולית
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עמוד 412

עם call to make appointment: האפליקציה הסלולארית תופעל ותתקשר למרכז 	•
שירות של וולוו כדי לתאם טיפול.

< במצב מורחב עבור ההודעה, יש ללחוץ על Owners manual להודעות שנשמרו
ספר הרכב יפתח בצג המידע המרכזי ויציג מידע הקשור להודעה.

הודעות שנשמרו באפליקציה ימחקו אוטומטית בכל פעם שהמנוע מופעל.

TWIN ENGINE מידע כללי: מערכת
רכבים המצוידים במערכת TWIN ENGINE )מנוע כפול( נוסעים ככל רכב אחר, אך 

בתנאים מסוימים פועלים בשונה מרכב בעל מנוע בנזין בלבד. המנוע החשמלי משמש 
בעיקר להנעת הגלגלים במהירויות נמוכות: מנוע הבנזין משמש למהירות גבוהה יותר 

ולנהיגה נמרצת.
לוח המחוונים מציג מידע ספציפי למערכת ה-TWIN ENGINE : מידע אודות הטעינה, 

אודות מצב ההנעה, מרחק עד להתרוקנות הסוללה ומפלס טעינת סוללה היברידית.
ניתן לבחור מצבי נהיגה שונים בזמן נהיגה, כלומר מצב חשמלי בלבד או בשעת הצורך 
שילוב בין שתי המערכות: בנזין וחשמל. הרכב יחשב את השילוב הטוב ביותר לנהיגה, 

חוויית נהיגה, השפעה על הסביבה וצריכת דלק בכל מצב נהיגה נבחר.
כדי לתפקד באופן הטוב ביותר, הסוללה ההיברידית )ומערכת ההנעה החשמלית( 
ומנוע הבנזין )ומערכות ההנעה( צריכים להיות בטמפרטורת עבודה נאותה. קיבולת 

הסוללה עלולה להצטמצם באופן ניכר אם הסוללה חמה מדי או קרה מדי. הכנה 
מראש מטפלת במערכות ההנעה ובתא הנוסעים טרם נהיגה כדי לסייע בהפחתת 

בלאי וצריכה אנרגטית. היא גם מסייעת בהגדלת טווח הסוללה ההיברידי. המערכת 
ההיברידית המניעה את המנוע החשמלי נטענת באמצעות כבל טעינה. ניתן גם לטעון 

את המערכת בזמן בלימה קלה באמצעות הפעלת בלימת מנוע כאשר בורר ההילוכים 
במצב B. מנוע הבעירה יכול לסייע בנוסף בטעינת הסוללה ההיברידית.

טעינת הסוללה ההיברידית
בנוסף למיכל הדלק, כפי שמותקן במכונית רגילה, רכב זה מצויד בסוללה ליתיום איון 
נטענת – היברידית. הסוללה נטענת באמצעות כבל טעינה הממוקם בתא אחסון בתא 

המטען. משך טעינת המערכת תלוי במתח הטעינה החשמלי.

ניתן לטעון את הסוללה ההיברידית באמצעות כבל הטעינה המאוחסן במיקום ייעודי 
בתא המטען.

טעינת סוללה היברידית 
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ניתן לעקוב אחר מצב הטעינה בשלוש דרכים:
חיווי ביחידת השליטה של כבל הטעינה	•
נורת חיווי בשקע הטעינה ברכב	•
איור בצג הנהג	•

מצבר ההתנעה נטען כאשר הסוללה ההיברידית נטענת ונטען במלואו כאשר הסוללה 
ההיברידית טעונה.

תכונות הסוללה ההיברידית עשויות להשתנות בזמן פעולה בטמפרטורות נמוכות מ-10 
מעלות צלזיוס או גבוהות מ-40 מעלות צלזיוס. פעולת הסוללה לא תהיה אפשרית 

במידה והטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי. במידה ומצב נהיגה PURE  נבחר, מנוע 
הבעירה הפנימית יופעל.

טעינה באמצעות מנוע בנזין

הסוללה ההיברידית נוענת במהלך בלימה עדינה באמצעות דוושת הבלם. האנרגיה 	•
הקינטית שמייצרת המכונית מומרת לאנרגיה חשמלית המשמשת להטענת הסוללה 

ההיברידית.
כאשר בורר ההילוכים במצב B, המכונית משתמשת בבלימת מנוע חשמלי כאשר 	•

דוושת התאוצה משוחררת בזמן שהסוללה ההיברידית נטענת בו זמנית.
הסוללה ההיברידית ניתנת לטעינה גם באמצעות מנוע הרכב.	•

||
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Charging cable handle and charging socket.

Charging status is indicated in three ways:

• The indicator lights in the charging module
(the unit connected to the wall outlet).

• Indicator light in the vehicle's charging
socket.

• Images and text in the instrument panel.

The start battery is charged while the hybrid bat-
tery is charging and stops charging when the
hybrid battery is fully charged.

If the hybrid battery's temperature is below
-10 ºC (14 ºF) or above 40 ºC (104 ºF), some of
the vehicle's functions may be reduced or not
available at all.

The electric motor cannot be used if the battery's
temperature is too low or too high. If the PURE
drive mode is selected, the gasoline engine will
start.

Charging using the gasoline engine

The vehicle generates electrical current to charge the
battery, e.g. when the driver lightly presses the brake
pedal or when engine braking is used on downgrades.

The vehicle can also generate current to the
hybrid battery to charge it.

• The hybrid battery can also be recharged by
lightly depressing the brake pedal, i.e. during
light braking. This converts the vehicle's
kinetic energy to electrical energy, which is
used to charge the hybrid battery.

• In gear position B, the electric motor brakes
the vehicle when the accelerator pedal is
released and the hybrid battery is recharged
at the same time.

• The combustion engine can also help
recharge the hybrid battery.

Related information
• Charge cable (p. 415)

• Charging current (p. 415)

• Opening and closing the charging socket
cover (p. 418)

• Initiating hybrid battery charging (p. 419)

• Stopping hybrid battery charging (p. 425)

• Charging status in the charging cable's
charging module (p. 421)

• Charging status in the vehicle's charging
socket (p. 421)

• Charging status in the instrument panel
(p. 423)

• Twin Engine symbols and messages in the
instrument panel (p. 426)

• Gear selector positions for automatic trans-
missions (p. 445)

• Changing drive mode (p. 455)

• Long-term storage of vehicles with hybrid
batteries (p. 428)
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המכונית מייצרת זרם אשר 
מוזן לסוללה והסוללה נטענת. 

כלומר כאשר דוושת הבלם 
נלחצת בעדינות או במהלך 
בלימת מנוע בנסיעה במורד

 טעינת סוללה היברידית
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מתח טעינה
מתח הטעינה משמש לטעינת הסוללה ההיברידית בנוסף להכנת המכונית. טעינה 
מתרחשת כאשר כבל טעינה מחובר לשקע הטעינה של המכונית ולמקור אנרגיה 

.230V בהספק

כאשר כבל הטעינה מופעל, צג הנה יציג הודעה ונורה תואר בשקע הטעינה של 
המכונית. מתח הטעינה משמש בעיקר לטעינת הסוללה אך גם להתנעת המכונית. 

כאשר הסוללה ההיברידית טעונה, סוללת ההתנעה טעונה גם.

נתיך
בתנאים רגילים מספר צרכני 230V נכללים במעגל הנתיך, כך שצרכנים נוספים 

)תאורה, שואב אבק, מקדחה חשמלית וכו( עשויים להתחבר לאותו נתיך.

כבל טעינה
כבל הטעינה ויחידת הבקרה משמשים לטעינת הסוללה ההיברידית של הרכב.

כבל הטעינה ממוקם בתא אחסון תחת רצפת תא המטען

 אזהרה

אין להשתמש בכבל טעינה שאינו מאושר על ידי היצרן. יש להשתמש בכבל הטעינה 
המסופק עם רכב זה.

מפרט כבל טעינה

32- עד 50טמפרטורה חיצונית – במעלות צלזיוס

J SAE 1772תקן
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CChhaarrggiinngg  ccuurrrreenntt
Charging current is used to charge the hybrid
battery and precondition the vehicle. Charging is
performed by connecting a charging cable
between the vehicle's charging socket and a
120/240 V electrical socket (alternating cur-
rent).

When the charging cable is activated, a message
will be displayed in the instrument panel and an
indicator light in the vehicle's charging socket will
illuminate. Charging current is primarily used for
battery charging, but is also used for precondi-
tioning. The vehicle's start battery is charged
along with the hybrid battery.

CCAAUUTTIIOONN

Never detach the charging cable from the
120/240 V outlet (AC, alternating current)
while charging is in progress – the
120/240 V outlet could be damaged in such
circumstances. Always interrupt charging first
and then disconnect the charging cable – first
from the vehicle's charging socket and then
from the 120/240 V outlet.

NNOOTTEE

• In extremely cold or hot weather, part of
the charging current is used to heat/cool
the hybrid battery and the passenger
compartment, resulting in a longer charg-
ing time.

• The charging time is longer if precondi-
tioning has been selected. The time
required depends primarily on the ambi-
ent temperature.

Fuse
There are normally several 120/240 V power
consumers in one fuse circuit, which means that
more than one power consumer (e.g. lighting,
vacuum cleaner, electric drill, etc.) may use the
same fuse.

Related information
• Charge cable (p. 415)

• Charging status in the instrument panel
(p. 423)

• Charging status in the vehicle's charging
socket (p. 421)

• Starting and stopping preconditioning
(p. 226)

• Stopping hybrid battery charging (p. 425)

CChhaarrggee  ccaabbllee
The charging cable is used to recharge your
vehicle's hybrid battery.

The charging cable is stored in a storage compartment
under the cargo compartment floor.

WWAARRNNIINNGG

Only use the charging cable provided with
your vehicle or a replacement cable pur-
chased from a Volvo retailer.

SSppeecciiffiiccaattiioonnss,,  cchhaarrggiinngg  ccaabbllee

Compliance SAE J1772

Ambient tempera-
ture

-32 ºC to 50 ºC (-25 ºF
till 122 ºF)

טעינת סוללה היברידית 
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יחידת טעינה

||
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WWAARRNNIINNGG

• The charging cable must be grounded
when in use. It is equipped with a cord
with a grounding conductor and a
grounding plug. The plug must be
inserted into an appropriate outlet that is
properly installed and grounded in
accordance with all local codes and ordi-
nances and is not damaged in any way.

• Children should be supervised when in
the vicinity of the charging cable when it
is plugged in.

• High voltage is present in your electric
meter housing and power distribution
service panel. Contact with high voltage
can cause death or serious personal
injury.

• Do not use the charging cable if it is
damaged in any way. A damaged or mal-
functioning charging cable may only be
repaired by a workshop – an authorized
Volvo workshop is recommended.

• Always position the charging cable so
that it will not be driven over, stepped on,
tripped over or otherwise damaged, or
cause personal injury.

• Disconnect the charger from the wall out-
let before cleaning it.

• Never connect the charging cable to an
extension cord or a multiple plug socket.

Also, refer to the manufacturer's instructions
for using the charging cable and its compo-
nents.

CCAAUUTTIIOONN

Power strips, extension cords, surge protec-
tors or similar devices must not be used
together with the charging cable since this
may involve a risk of fire, electric shocks, etc.

An adapter may not be used between the
120/240 V outlet (AC, alternating current)
and the charging cable.

CCAAUUTTIIOONN

Never detach the charging cable from the
120/240 V outlet (AC, alternating current)
while charging is in progress – the
120/240 V outlet could be damaged in such
circumstances. Always interrupt charging first
and then disconnect the charging cable – first
from the vehicle's charging socket and then
from the 120/240 V outlet.

CCAAUUTTIIOONN

Wipe the charging cable with a clean cloth
lightly moistened with water or a mild deter-
gent. Do not use chemicals or solvents.

The charging cable and its components must
not be rinsed or immersed in water.

CCAAUUTTIIOONN

Avoid exposing the charging module and its
plug to direct sunlight. In such cases, the
overheating protection in the plug could
reduce or cut off charging of the hybrid bat-
tery.

Charging cable components

Charge module
1

2

3

4

5

6

240V תופסן מתאם

240V מתאם

ידית טעינה

כפתור שחרור

מניעת עומס יתר

כבל הטעינה כולל נתיך המסייע בהגנה מפני עומס יתר והתחממות

טמפרטורת ניטור כבל טעינה
כדי לטעון את המערכת ההיברידית באופן בטוח בכל פעם יחידת הבקרה של כבל 

הטעינה והתקע כוללות מתקני ניטור לטמפרטורה. ניטור הטמפרטורה מתרחש ביחידת 
הבקרה ובתקע. במקרה התחממות יתר הטעינה תופסק.

פתיחת וסגירת דלתית שקע טעינה
הדלתית עבור טעינת הסוללה נפתחת ידנית.

 יש ללחוץ על חלקה האחורי של הדלתית 
ולשחרר.

 יש לפתוח את הדלתית.

לסגירת הדלתית יש לבצע את הפעולות בסדר 
הפוך.

HYBRID INFORMATION

418

CChhaarrggiinngg  ccaabbllee  tteemmppeerraattuurree
mmoonniittoorriinngg
To help ensure the vehicle's hybrid battery is reli-
ably charged each time it is connected, charging
is stopped if the temperature in the charging
cable becomes too high and reaches a critical
limit.

CCAAUUTTIIOONN

If charging is often inadvertently interrupted,
have the charging cable and the vehicle's
charging system inspected by a trained and
qualified Volvo service technician.

Related information
• Charge cable (p. 415)

OOppeenniinngg  aanndd  cclloossiinngg  tthhee  cchhaarrggiinngg
ssoocckkeett  ccoovveerr
The cover for the hybrid battery's charging
socket opens manually.

Unlock the vehicle using the remote key.

Press in the rear edge of the charger door
and release.

Open the door.

Perform the following steps in reverse to close
the charger door.

NNOOTTEE

Since the hatch is locked during driving, the
vehicle must be unlocked again to be able to
open the hatch.

Related information
• Initiating hybrid battery charging (p. 419)

• Stopping hybrid battery charging (p. 425)

• Charging the hybrid battery (p. 413)

 טעינת סוללה היברידית
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תחילת טעינת סוללה היברידית
 230V הסוללה ההיברידית נטענת באמצעות כבל טעינה בין המכונית ובין שקע

יש להשתמש בכבל הטעינה אשר סופק עם המכונית או כבל טעינה חלופי המאושר 
לשימוש על ידי וולוו.

1. יש לשלוף את כבל הטעינה מתא האחסון תחת רצפת תא המטען.

2 יש לחבר את כבל הטעינה לשקע 230V. אין להשתמש בכבל מאריך.

3 יש לפתוח את דלתית שקע הטעינה. יש להסיר את כיסוי ההגנה שעל ידית 
הטעינה וללחוץ את הידית היטב לתוך שקע הטעינה.

יש להדק את כיסוי ידית הטעינה למקומו כמודגם באיור. ידית כבל הטעינה 
מאובטחת ונעולה במקומה והטעינה תחל תוך 5 שניות. כאשר הטעינה החלה, נורת 
LED בשקע הטעינה תהבהב בירוק. צג הנהג יראה את זמן הטעינה המשוער שנותר 

או אם הטעינה אינה מבוצעת כנדרש.

טעינת הסוללה עלולה להפסיק זמנית אם המכונית אינה נעולה:
דלת פתוחה: הטעינה תחל תוך מספר דקות.	•
דלת סגורה: המכונית ננעלת מחדש אוטומטית. טעינה תחל מחדש לאחר דקה.	•

במהלך טעינה עלולה להצטבר לחות תחת הרכב. מדובר בתהליך שגרתי.
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IInniittiiaattiinngg  hhyybbrriidd  bbaatttteerryy  cchhaarrggiinngg
The hybrid battery is charged by connecting a
charging cable between the vehicle and a
120/240 V outlet (alternating current).

Only use the charging cable supplied with the
car or a replacement cable recommended by
Volvo.

CCAAUUTTIIOONN

Never connect the charging cable if there is a
risk of a thunderstorm or there is lightning.

WWAARRNNIINNGG

• The charging cable must be grounded
when in use. It is equipped with a cord
with a grounding conductor and a
grounding plug. The plug must be
inserted into an appropriate outlet that is
properly installed and grounded in
accordance with all local codes and ordi-
nances and is not damaged in any way.

• Children should be supervised when in
the vicinity of the charging cable when it
is plugged in.

• High voltage is present in your electric
meter housing and power distribution
service panel. Contact with high voltage
can cause death or serious personal
injury.

• Do not use the charging cable if it is
damaged in any way. A damaged or mal-
functioning charging cable may only be
repaired by a workshop – an authorized
Volvo workshop is recommended.

• Always position the charging cable so
that it will not be driven over, stepped on,
tripped over or otherwise damaged, or
cause personal injury.

• Disconnect the charger from the wall out-
let before cleaning it.

• Never connect the charging cable to an
extension cord or a multiple plug socket.

Also, refer to the manufacturer's instructions
for using the charging cable and its compo-
nents.

CCAAUUTTIIOONN

Make sure that the 120/240 V outlet (AC,
alternating current) has a power capacity suf-
ficient for charging electric vehicles. If you are
uncertain of the capacity, have the outlet
checked by a licensed electrician.

Take out the charging cable from the storage
compartment under the cargo area. Note that the
ignition must be switched off completely before
charging.

Plug the charging cable into a 120/240 V
outlet. Never use an extension cord.

||
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Open the charger door. Push the charging
handle all the way into the vehicle's socket.

3. The charging cable handle will lock into
place and charging will begin within
5 seconds. When charging starts, the green
LED light in the charging socket will begin to
flash. The approximate remaining charging
time or the charging status will be displayed
in the instrument panel.

Charging may be temporarily interrupted if
the vehicle is unlocked:

• and a door is open ‒ charging will restart
within a few minutes.

• if no door is opened ‒ the vehicle will
automatically relock. Charging will resume
after 1 minute.

CCAAUUTTIIOONN

Never detach the charging cable from the
120/240 V outlet (AC, alternating current)
while charging is in progress – the
120/240 V outlet could be damaged in such
circumstances. Always interrupt charging first
and then disconnect the charging cable – first
from the vehicle's charging socket and then
from the 120/240 V outlet.

During charging, condensation from the air con-
ditioning may form under the vehicle. This is nor-
mal and is caused by the hybrid battery cooling.

Related information
• Charging the hybrid battery (p. 413)

• Opening and closing the charging socket
cover (p. 418)

• Charging status in the vehicle's charging
socket (p. 421)

• Charging status in the instrument panel
(p. 423)

• Charging status in the charging cable's
charging module (p. 421)

• Stopping hybrid battery charging (p. 425)

טעינת סוללה היברידית 
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מצב טעינה בשקע הטעינה של המכונית
.LED שקע הטעינה מציג את מצב הטעינה באמצעות נורת

נורת ה-LED מציגה את המצב הקיים בזמן טעינה. אם נורת ה-LED אינה מוארת, יש 
לבדוק את חיבור כבל הטעינה למטען החיצוני ולשקע הטעינה במכונית. נורות החיווי 

בצבע לבן, אדום או צהוב מוארות כאשר תאורת תא הנוסעים מופעלת - וישארו 
פעילות לפרק זמן מסוים לאחר שתאורת תא הנוסעים כבתה.

פעולהתאורה

תאורת LEDלבן

מצב המתנה לתחילת צהוב
טעינה

טעינה מתרחשתמהבהב בירוק

טעינה הושלמהירוק

תקלהאדום

מצב טעינה ביחידת הבקרה של כבל הטעינה
האור האדום והכחול ביחידת הטעינה מורים על מצב הטעינה בעודה מתבצעת

יחידת טעינה.

חיווי מצב כחול אור אזהרה אדום   

HYBRID INFORMATION
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CChhaarrggiinngg  ssttaattuuss  iinn  tthhee  vveehhiiccllee''ss
cchhaarrggiinngg  ssoocckkeett
The charging status is indicated by an LED light
in the charging socket.

Location of the LED indicator light in the vehicle's
charging socket.

The LED indicator light shows the current charge
status during charging. If the LED indicator light
is not illuminated, check to make sure the cable
is securely connected in the wall outlet and in the
outlet in the vehicle. A white, red or yellow light
illuminates when the passenger compartment
lighting is activated and will remain illuminated for
a short time after the passenger compartment
lighting has gone out.

LLEEDD  iinnddiiccaattoorr

lliigghhtt''ss  ccoolloorr

MMeeaanniinngg

White Courtesy light.

Yellow Wait modeA – waiting for
charging to start.

Flashing green Charging is in progressB.

Green Charging completedC.

Red Malfunction.

A E.g. after a door has been opened or if the charging cable han-
dle is not locked in place.

B The more slowly the light flashes, the closer the battery is to
being fully charged.

C The light will go out after a short time.

Related information
• Charging the hybrid battery (p. 413)

• Charging status in the instrument panel
(p. 423)

• Charging status in the charging cable's
charging module (p. 421)

• Stopping hybrid battery charging (p. 425)

CChhaarrggiinngg  ssttaattuuss  iinn  tthhee  cchhaarrggiinngg
ccaabbllee''ss  cchhaarrggiinngg  mmoodduullee
The red and blue lights in the charging module
indicate the status of ongoing and completed
charging.

Charge module: 1. Red warning light, 2. Blue status indi-
cator

When the charge module is initially plugged into
a wall outlet, the red warning light will flash once
to indicate that a startup safety check has been
performed. When the safety check has been
completed, the blue status indicator will glow
steadily and the red warning light will be off. The
charger is now ready to be used. If the red warn-
ing light continues to flash or glows steadily, a
fault has been detected and the charger will not
deliver power to the vehicle. Contact a Volvo
retailer or a certified Volvo service technician.

HYBRID INFORMATION
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The red and blue lights in the charging module
indicate the status of ongoing and completed
charging.

Charge module: 1. Red warning light, 2. Blue status indi-
cator

When the charge module is initially plugged into
a wall outlet, the red warning light will flash once
to indicate that a startup safety check has been
performed. When the safety check has been
completed, the blue status indicator will glow
steadily and the red warning light will be off. The
charger is now ready to be used. If the red warn-
ing light continues to flash or glows steadily, a
fault has been detected and the charger will not
deliver power to the vehicle. Contact a Volvo
retailer or a certified Volvo service technician.

 LED-נורת ה
ממוקמת בשקע 

הטעינה של הרכב

12
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כאשר יחידת הטעינה מחובר לראשונה לשקע בקיר, אור האזהרה האדום יהבהב 
פעם אחת כדי להורות שבדיקת בטיחות ראשונית מתבצעת. כאשר בדיקת הבטיחות 

הושלמה, חיווי המצב הכחול יואר באופן קבוע וחיווי האזהרה האדום ייעלם. המטען 
כעת מוכן לשימוש. אם חיווי האזהרה האדום ממשיך להבהב או מואר באופן קבוע. 

תקלה אותרה והמטען לא יטען את הרכב. יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או 
עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

כאשר כבל הטעינה מחובר לשקע הטעינהברכב, אור כחול יהבהב פעם אחת
כבל הטעינה מחובר לשקע הרכב.

משמעותצבע חיווי

טעינה מתבצעת. האור מהבהב מדי כשתי שניותמהבהב בכחול

הטעינה הושלמה. חיווי יופיע בלוח המחווניםמואר בכחול

מצב טעינה בצג נהג
צג הנהג מציג את מצב הטעינה באמצעות איור וגם באמצעות טקסט. המידע מוצג כל 

עוד צג המידע פועל.

מפרטהודעהאיור

טעינה מלאה ב: )שעה( מוצגת 
ביחד עם איור הכולל אור כחול 

מהבהב דרך כבל הטעינה

הטעינה ממשיה וזמן משוער 
לטעינה מלאה מוצג

הודעת “טעינה הושלמה” מוצגת. 
 LED איור של הרכב מוצג עם חיווי

בשקע הטעינה המואר בירוק

הסוללה טעונה במלואה

הודעת “שגיאת טעינה” מוצגת. 
חיווי LED בשקע הטעינה יואר 

באדום

תקלה אותרה. יש לבדוק את 
חיבור כבל הטעינה לשקע הטעינה 

240/120V-של המכונית ולשקע ה

טעינת סוללה היברידית 
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הפסקת טעינת סוללה היברידית
יש לסיים את הטעינה באמצעות פתיחת המכונית, ניתוק כבל הטעינה משקע הטעינה 

.240/120V-במכונית ולאחר מכן משקע ה

 יש לפתוח את הנעילה באמצעות השלט - הטעינה מסתיימת.

 יש ללחוץ על כפתור הנעילה שבידית שקע הטעינה. הידית תשתחרר. יש לנתק 
את כבל הטעינה משקע הטעינה שברכב ולסגור את הדלתית.

 יש לנתק את כבל הטעינה משקע ה-240V/120. יש להחזיר את כבל הטעינה לתא 
האחסון תחת רצפת תא המטען.

כבל הטעינה ננעל אוטומטית
אם כבר הטעינה אינו משוחרר משקע הטעינה, הוא ינעל במקומו לאחר זמן קצר 

באופן אוטומטי כדי להמשיך כביכול טעינה וכדי לאפשר בבוא הזמן טעינה נוספת 
לפני נסיעה. ניתן לנתק את כבל הטעינה שוב עם פתיחת נעילת הרכב באמצעות 

השלט. ברכב המצויד במערכת PASSIVE ENTRY ניתן לנעול ולפתוח באמצעות הידית.

HYBRID INFORMATION

* Option/accessory. 425

SSttooppppiinngg  hhyybbrriidd  bbaatttteerryy  cchhaarrggiinngg
To stop charging of the hybrid battery, unlock
the vehicle, unplug the charging cable from the
vehicle's charging socket and then unplug the
cable from the 120/240 V outlet (alternating
current).

CCAAUUTTIIOONN

Before the charging cable is removed from
the vehicle's charging socket, the vehicle
must be unlocked using the unlock button on
the remote key. This must be done even if the
vehicle's doors are already unlocked. If the
vehicle is not unlocked using the unlock but-
ton, the charging cable or system may be
damaged.

NNOOTTEE

Always unlock the vehicle so that charging is
cut off before the connection to the
120/240 V outlet (AC, alternating current) is
disconnected. Note that the charging cable
must be disconnected from the vehicle's
charging socket before it is disconnected
from the 120/240 V outlet, partly to prevent
damage to the system and party to prevent
unintentional interruption of charging.

Unlock the vehicle with the remote key.
Charging will stop.

Press the lock button on the charging
cable's handle. The handle will be released/
unlocked. Unplug the cable from the vehi-
cle's charging socket and close the charger
door.

Unplug the cable from the 120/240 V outlet.

Stow the charging cable in the storage com-
partment under the cargo area floor.

Charging cable automatically locks
If the charging cable cannot be removed from the
charging socket, it will automatically lock into
place again after unlocking to maximize charging
and range and to enable preconditioning before
driving. The charging cable can be removed again
if the vehicle is unlocked using the remote key.
For vehicles with Passive Entry*, the handle can
be used to lock and unlock.

Related information
• Opening and closing the charging socket

cover (p. 418)

• Charge cable (p. 415)

• Charging the hybrid battery (p. 413)

• Initiating hybrid battery charging (p. 419)
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סמלים והודעות הנוגעים למערכת ההנעה בצג הנהג
מספר סמלים והודעות הנוגעים למערכת ההנעה מוצגים בצג הנהג. סמלים והודעות 

אלה עשויים להופיע ביחד עם נורות חיווי וסמלים אשר נעלמים עם פתרון הבעיה.

מפרטהודעהסמל

12V סוללת

תקלת טעינה הדורשת טיפול דחוף. 
יש להגיע למרכז שירות של וולוו או 
לבעל מקצוע מהימן המוסמך לטפל 

בנושא.

תקלת סוללה היברידית. יש ליצור 
קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם 

גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא 
בהקדם.

12V סוללת

תקלת טעינה, יש לעצור בבטחה

תקלת סוללה היברידית. יש לעצור 
בבטחה וליצור קשר עם מרכז שירות 
של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא בהקדם.

12V סוללת

כשל נתיך הדורש טיפול

תקלת סוללה היברידית . יש ליצור 
קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם 

גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא 
בהקדם.

סוללה היברידית

התחממות יתר, יש לעצור בבטחה

טמפרטורת הסוללה ההיברידית 
עולה במהיות. יש לעצור את הרכב 

בבטחה ולהפסיק את פעולת המנוע. 
יש להמתין לפחות חמש דקות 

לפני המשך נסיעה. יש ליצור קשר 
עם מרכז שירות של וולוו או עם 

גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא 
בהקדם או לבדוק חיצונית את הרכב 

טרם המשך נהיגה.

ביצועים מופחתים

מהירות מרבית מוגבלת

הסוללה ההיברידית אינה טעונה 
מספיק לנהיגה במהירות גבוהה. יש 

לטעון את הסוללה בהקדם.

מערכת הנעה

התנהגות מחוספסת במהירות 
נמוכה, ניתן להמשיך בנסיעה

המערכת ההיברידית אינה מתפקדת 
כנדרש. יש ליצור קשר עם מרכז 

שירות של וולוו או עם גורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא בהקדם.

טעינת סוללה היברידית 
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מפרטהודעהסמל

המערכת ההיברידית אינה פועלת. יש כשל מערכת היברידית, טיפול נדרש
ליצור קשר בהקדם עם מרכז שירות 
של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא בהקדם.

מוצג כאשר הנהג מנסה להתניע את כבל טעינה הוסר לפני התחלה
הרכב וכבל הטעינה עדיין מחובר 
לרכב. יש לנתק את כבל הטעינה 
ולסגור את דלתית שקע הטעינה.

כבל טעינה הוסר? יש לסובב 
ולהחזיק את מתג ההתנעה 7 שניות

מוצג כאשר הנהג מנסה שוב להתניע 
את הרכב כאשר כבל הטעינה 

מחובר. יש לנתק את כבל הטעינה או 
לוודא כי הכבל מנותק לחלוטין וכיסוי 

המטען סגור במלואו.

אחסון לפרקי זמן ממושכים של רכב המצויד בסוללה היברידית

כדי למנוע הידרדרות של הסוללה ההיברידית במהלך אחסון לפרקי זמן ממושכים 
)מעל חודש(, מומלץ לוודא כי הסוללה טעונה לפחות 25% כמומחש בצג המידע.

אם מפלס הטעינה מלא או גבוה, יש לנסוע ברכב עד שכ-25% מן האנרגיה נותרת . 1
בסוללה. אם מפלס הטעינה נמוך, יש לטעון את הסוללה עד שכ-25% ממנה נטען.

אם משך האחסון הנדרש הוא מעל 6 חודשים או שמפלס הסוללה ההיברידית נמוך . 2
משמעותית מ-25% יש לטעון את הסוללה שוב עד להגיעה למפלס של כ-25% כדי 

לפצות על פריקת האנרגיה המתרחשת באופן טבעי במהלך אחסון ממושך. יש 
לבדוק את מפלס הטעינה באופן קבוע.

HYBRID INFORMATION
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LLoonngg--tteerrmm  ssttoorraaggee  ooff  vveehhiicclleess  wwiitthh
hhyybbrriidd  bbaatttteerriieess
To help minimize degradation of the hybrid bat-
tery if the vehicle is not driven for a prolonged
period (longer than 1 month) the hybrid battery
charge level should be kept at approx. 25%
according to the gauge in the instrument panel.

Do as follows:

1. If the hybrid battery charge level is high, drive
the vehicle until the charge level is approxi-
mately 25%. If the charge level is low, charge
the battery until the level reaches approxi-
mately 25%.

2. If the vehicle is not driven for more than 6
months or the hybrid battery's charge level is
noticeably below the 25% mark, charge the
battery to about 25% to help compensate for
the natural battery discharge that occurs in
long-term storage. Regularly check the
charge level using the gauge in the instru-
ment display.

NNOOTTEE

Store the vehicle in as cool a location as pos-
sible to minimize battery aging during long-
term storage. In the summer, park the vehicle
indoors or in a shady location, whichever is
cooler.

Related information
• Initiating hybrid battery charging (p. 419)

• Hybrid gauge (p. 88)

• Charging the hybrid battery (p. 413)

 טעינת סוללה היברידית
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התנעת הרכב
ניתן להתניע את הרכב באמצעות מתג ההתנעה אשר ממוקם בתעלת הקונסולה 

המרכזית כאשר המפתח עצמו נמצא בתא הנוסעים.

המפתח אינו משמש להתנעה פיזית של הרכב מכיוון שהרכב מצויד במערכת כניסה 
ללא מפתח והתנעה ללא מפתח. כדי להתניע את הרכב:

יש לוודא כי המפתח בתוך הרכב. ברכבים אשר מצוידים במערכת התנעה ללא . 1
מפתח- המפתח חייב להימצא בחלקו הקדמי של תא הנוסעים. ברכב אשר מצויד 

במערכת התנעה ללא מפתח, המפתח יכול להימצא בכל מקום ברכב.

יש ללחוץ ולהחזיק את דוושת הבלם ככל האפשר.. 2

יש לסובב את מתג ההתנעה עם כיוון השעון ולשחרר. המתג ישוב למקומו. . 3

המתנע יסתובב עד שהמנוע יפעל או עד להפעלת מערכת ההגנה מפני התחממות 
יתר. במהלך תנאי התנעה רגילים המנוע החשמלי יפעל ראשון ורק אחריו מנוע הבנזין 

יפעל. כלומר כאשר כפתור ההנעה מסובב עם כיוון השעון, המנוע החשמלי “הותנע” 
והרכב מוכן לנסיעה. סמלי האזהרה והמידע בלוח המחוונים ייעלמו והנושא הנבחר 

יוצג כדי להורות כי המנוע החשמלי פועל.

התנעה ונהיגה

STARTING AND DRIVING
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SSttaarrttiinngg  tthhee  vveehhiiccllee
The vehicle can be started using the start knob
in the tunnel console when the remote key is in
the passenger compartment.

Start knob in the tunnel console.

WWAARRNNIINNGG

Before starting:

• Buckle your seat belt.

• Adjust the seat, steering wheel and mir-
rors.

• Make sure you can fully depress the
brake pedal.

The remote key is not physically used to start the
ignition because the vehicle is equipped with the
keyless Passive Start system.

To start the vehicle:

1. The remote key must be inside the vehicle.
For vehicles with Passive Start, the key must
be in the front section of the passenger
compartment. With the optional keyless lock-
ing/unlocking function*, the key can be any-
where in the vehicle.

2. Press and hold down the brake pedal1 as far
as possible.

3. Turn the start knob clockwise and release.
The control will automatically return to the
original position.

WWAARRNNIINNGG

• Never use more than one inlay mat at a
time on the driver's floor. If any other type
of floor mat is used, remove the original
mat from the driver's seat floor before
driving. All types of mats must be securely
anchored in the attachment points in the
floor. Make sure the floor mat does not
impede the movement of the brake pedal
or accelerator pedal in any way, as this
could be a serious safety hazard.

• Volvo's floor mats are specially manufac-
tured for your vehicle. They must be prop-
erly secured in the attachment points in
the floor to help ensure they cannot slide
and become trapped under the pedals.

The starter motor will crank until the engine
starts or until overheating protection is triggered.

During normal start conditions, the vehicle's elec-
tric motor will be prioritized and the gasoline
engine will remain off. This means that once the
start knob is turned clockwise, the electric motor
has been "started" and the vehicle is ready to be
driven. The warning and information symbols in
the instrument panel will go out and the selected
theme will be displayed to indicate that the elec-
tric motor is activated.

1 If the vehicle is moving, it is only necessary to turn the start knob clockwise to start the engine.
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In some situations, such as in cold weather or if
the hybrid battery's charge level is too low, the
gasoline engine will start instead.

The vehicle should not be started with the charg-
ing cable connected. However, if the cable can-
not be pulled out or if the vehicle incorrectly
detects a cable that is not connected, the vehicle
can be started using an override procedure:

1. Press the brake pedal and turn the start
knob clockwise.

2. Charge cable Remove before start will
appear in the instrument panel.

3. Turn the start knob clockwise again.

4. Removed? Turn and hold start knob 7s
will appear. Turn the knob clockwise and hold
it for 7 seconds to start the vehicle.

Location of the backup reader in the tunnel console.

If the Vehicle key not found message is shown
in the instrument panel at start, place the remote
key at the backup reader and then make a new
start attempt.

NNOOTTEE

When the remote key is placed in the backup
reader, make sure that no other vehicle keys,
metal objects or electronic devices (e.g. cellu-
lar phones, tablets, laptops or chargers) are in
the backup reader. Multiple vehicle keys close
to each other in the backup reader can dis-
rupt their functionality.

If Vehicle start System check, wait is dis-
played in the instrument panel while attempting
to start the vehicle, wait until the message disap-
pears and try again to start the vehicle.

CCAAUUTTIIOONN

If the engine has not responded after 3
attempts – wait for 3 minutes before starting
a new attempt. Starting capability increases if
the starter battery is given time to recover.

NNOOTTEE

The vehicle cannot be started if the hybrid
battery is discharged.

WWAARRNNIINNGG

Never remove the remote control key from
the vehicle while driving.

WWAARRNNIINNGG

• Always remove the remote key from the
passenger compartment when you leave
the vehicle and make sure the ignition is
in mode 0.

• Always put the gear selector in P and
apply the parking brake before leaving
the vehicle. Never leave the vehicle unsu-
pervised while the engine is running.

• Always open the garage door fully and
make sure that ventilation is very good
before starting the engine in a garage.
The exhaust fumes produced by the vehi-
cle contain carbon monoxide, which is
invisible and odorless but very toxic.

NNOOTTEE

With a cold start, idling speed may be consid-
erably higher than normal for certain engine
types. This is done to get the emissions sys-
tem up to normal operating temperature as
quickly as possible, which minimizes exhaust
emissions and protects the environment.

במצבים מסוימים, לדוגמה במזג אוויר קר או כאשר מפלס הטעינה של הסוללה 
ההיברידית נמוך מדי, מנוע הבנזין יותנע במקום. אין להניע את הרכב כאשר כבל 

הטעינה מחובר. עם זאת, אם לא ניתן לשלוף את כבל הטעינה או אם הרכב מאתר 
כבל שאינו מחובר, ניתן להניע את הרכב באמצעות תהליך מעקף:

יש ללחוץ על דוושת הבלם ולסובב את כפתור ההתנעה עם כיוון השעון.. 1

סימן הסרת כבל טעינה לפני התנעה יופיע בלוח המחוונים.. 2

יש לסובב את כפתור ההתנעה עם כיוון השעון פעם נוספת.. 3

כבל הוסר? יש לסובב את כפתור ההתנעה – S7 יופיע. יש לסובב את כפתור . 4
ההתנעה עם כיוון השעון ולהחזיק בו שבע שניות כדי להתניע את הרכב.

פתיחה וסגירה דלתית פתח תדלוק
דלתית פתח התדלוק נפתחת באמצעות לחיצה על כפתור בלוח המחוונים.

בצג הנהג, החץ המופיע בסמוך לאיור משאבת הדלק מורה באיזה צד של 
הרכב ממוקם פתח התדלוק.

יש ללחוץ על הכפתור בלוח המחוונים.. 1

מנגנון השוואת הלחצים במיכל הדלק 
גורם לעיכוב קל בפתיחת הדלתית. 

הודעת fuel tank filler cap open תופיע 
בצג הנהג ולאחר מכן תופיע הודעת

fuel tank ready for refueling בצג הנהג. 
אם מנוע הבעירה הפנימית פועל כאשר 

הכפתור נלחץ, הוא בדרך כלל יכובה 
והמכונית תעבור למצב הנעה חשמלית.

2. לאחר סיום התדלוק יש לסגור את הדלתית בלחיצה עדינה.

STARTING AND DRIVING
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OOppeenniinngg//cclloossiinngg  tthhee  ffuueell  ffiilllleerr  ddoooorr
A button on the instrument panel is used to
unlock the fuel filler door.

An arrow next to the fuel pump
symbol in the instrument panel
indicates the side of the vehicle
on which the fuel filler door is
located.

1. Press the button on the dashboard.

> Pressure equalization in the fuel tank cau-
ses a slight delay before the fuel filler
door opens. Fuel tank Fuel lid is
opening will be displayed in the instru-
ment panel, followed by Fuel tank Ready
for refueling.

NNOOTTEE

Refueling must be done within approximately
seven minutes of opening the fuel filler door.
After this time, the valve opened by pushing
the button for opening the fuel filler door will
close and it will no longer be possible to
refuel without the pump's nozzle switching off.

If the valve is closed before refueling is com-
plete - press the button again and wait until
the driver display shows the message Fuel
tank Ready for refueling.

2. After refueling, press the fuel filler door
lightly to close it.

Related information
• Refueling (p. 471)
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OOppeenniinngg//cclloossiinngg  tthhee  ffuueell  ffiilllleerr  ddoooorr
A button on the instrument panel is used to
unlock the fuel filler door.

An arrow next to the fuel pump
symbol in the instrument panel
indicates the side of the vehicle
on which the fuel filler door is
located.

1. Press the button on the dashboard.

> Pressure equalization in the fuel tank cau-
ses a slight delay before the fuel filler
door opens. Fuel tank Fuel lid is
opening will be displayed in the instru-
ment panel, followed by Fuel tank Ready
for refueling.

NNOOTTEE

Refueling must be done within approximately
seven minutes of opening the fuel filler door.
After this time, the valve opened by pushing
the button for opening the fuel filler door will
close and it will no longer be possible to
refuel without the pump's nozzle switching off.

If the valve is closed before refueling is com-
plete - press the button again and wait until
the driver display shows the message Fuel
tank Ready for refueling.

2. After refueling, press the fuel filler door
lightly to close it.

Related information
• Refueling (p. 471)
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מילוי דלק

סוג דלק: בנזין 95.
מיכל הדלק מצויד בפתח תדלוק ללא כיסוי מתברג.

יש לוודא כי פיית משאבת התדלוק נכנסה לפתח התדלוק טרם התחלת תדלוק

תדלוק:
יש לנטרל לחלוטין את פעולת מנוע הבעירה הפנימית.. 1

יש לבחור את סוג הדלק המתאים. סוג דלק: בנזין 95 .. 2

יש להכניס את פיית משאבת התדלוק לפתח מילוי הדלק. יש לודא כי פיית . 3
התדלוק נכנסה כראוי לפתח התדלוק.

אין למלא את המיכל יתר על המידה. יש למלא את המיכל עד שידית פיית התדלוק . 4
“קופצת” ונשמע “קליק”.

מילוי באמצעות מיכל דלק נייד
בעת מילוי דלק באמצעות מיכל דלק נייד יש לוודא כי המשפך ממוקם במתקן עיגון 

מקלקר תחת רצפת תא המטען.
יש לפתוח את דלתית פתח התדלוק.. 1

יש להכניס את המשפך לפתח התדלוק. יש לוודא כי המשפך הוכנס לכל עומקו . 2
מחשש לדליפת דלק.

STARTING AND DRIVING
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RReeffuueelliinngg
The fuel tank is equipped with a fuel filling sys-
tem without a cover.

Refueling the vehicle at a service
station

Refueling is done as follows.

1. Turn off the engine and open the fuel filler
door.

NNOOTTEE

Refueling must be done within approximately
seven minutes of opening the fuel filler door.
After this time, the valve opened by pushing
the button for opening the fuel filler door will
close and it will no longer be possible to
refuel without the pump's nozzle switching off.

If the valve is closed before refueling is com-
plete - press the button again and wait until
the driver display shows the message Fuel
tank Ready for refueling.

2. Select a fuel approved for use in the vehicle.
For more information on approved fuels, see
the section on “Fuel”.

3. Insert the pump's nozzle into the fuel filler
pipe's opening. There are two flaps just
inside the fuel filler pipe and the pump's noz-
zle must push both of these flaps open
before fuel can be added.

4. Avoid overfilling the tank. Do not press the
handle on the filler nozzle again after it has
initially stopped pumping.

> The fuel tank is now filled.

NNOOTTEE

An over-full tank may overflow in hot weather.

CCAAUUTTIIOONN

Avoid spilling gasoline during refueling. In
addition to causing damage to the environ-
ment, gasolines containing alcohol can cause
damage to painted surfaces, which may not
be covered under the New Vehicle Limited
Warranty.

Refueling from a fuel container
When filling from a fuel container, use the funnel
provided in a foam block under the floor hatch in
the cargo compartment.

1. Open the fuel filler door.

2. Insert the funnel into the fuel filler pipe's
opening. There are two flaps just inside the
fuel filler pipe and the tube section of the
funnel must push both of these flaps open
before fuel can be added.

התנעה ונהיגה



33

כיוון לחץ ניפוח בצמיגים
לחץ הניפוח בצמיגים יורד עם הזמן, מדובר בתופעה נורמאלית. מסיבה זו יש לנפח 

את צמיגי הרכב באופן תקופתי כדי לשמר את לחץ הניפוח המומלץ.
יש לפעול לפי לחצי הניפוח המומלצים לצמיגים קרים להשגת ביצועים מיטבים ובלאי 

נמוך.
יש להסיר את מכסה פיית הניפוח משסתום הניפוח וללחוץ את מד לחץ האוויר . 1

בחוזקה אל פיית הניפוח.

יש לנפח את הצמיג ללחץ הניפוח המתאים: לחץ הניפוח מופיע בתווית לחצי . 2
הניפוח שמותקנת על קורה B בסמוך לנהג.

יש להבריג בחזרה את מכסה פיית הניפוח.. 3

יש לבחון את הצמיג ויזואלית כדי לוודא כי לא ננעצו בו מסמרים או פריטים חדים . 4
אחרים אשר עלולים לגרום לדליפת אוויר.

יש לבדוק גם את צידי הצמיג כדי לוודא שלא נקרעו, נפגעו או התבלו.. 5

יש לבצע תהליך זה בכל צמיגי הרכב, כולל גלגל חלופי.. 6

לחץ ניפוח מומלץ
לחץ הניפוח המומלץ מופיע בתווית אשר מותקנת על קורה B בסמוך לנהג. בתווית 

מופיעים לחצי הניפוח המומלצים לעומסים שונים ותנאי נהיגה שונים.

התווית מציינת את המפרט לצמיגים מקוריים, את העומסים ואת לחצי הניפוח.

התנעה ונהיגה
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RReeccoommmmeennddeedd  ttiirree  pprreessssuurree
The tire pressure placard on the driver's side B
pillar (between the front and the rear door) indi-
cates tire pressure for different loads and speed
conditions.

The decal specifies the designation for the fac-
tory-mounted tires on the vehicle, as well as load
limits and inflation pressures.

Related information
• Checking tire pressure (p. 563)

• Approved tire pressure (p. 673)

TTiirree  pprreessssuurree  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm*

The tire pressure monitoring system6 provides a
warning symbol in the instrument panel if pres-
sure is too low in one or more tires.

SSyymmbbooll EExxppllaannaattiioonn

This symbol illuminates to indicate
low inflation pressure.

If there is a system malfunction, the
inflation pressure warning symbol
will flash for approximately one
minute and then glow steadily.

System description
The tire pressure monitoring system measures
differences in rotational speed between the
wheels through the ABS system to determine if
the tires are properly inflated. If inflation pressure
in a tire is too low, its diameter (and consequently
its rotational speed) changes. By comparing the
tires with each other, the system can determine if
the pressure in one or more tires is too low.

GGeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ttiirree  pprreessssuurree
mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm
In the following description, the tire monitoring
system is generally referred to as TPMS.

Each tire, including the spare (if provided)7

should be checked monthly when cold and infla-

ted to the inflation pressure recommended by the
vehicle manufacturer on the vehicle placard or
tire inflation pressure label. (If your vehicle has
tires of a different size than the size indicated on
the vehicle placard or tire inflation pressure label,
you should determine the proper tire inflation
pressure for those tires.)

As an added safety feature, your vehicle has
been equipped with a tire pressure monitoring
system (TPMS) that illuminates a low tire pres-
sure telltale when one or more of your tires is
significantly under-inflated. Accordingly, when the
low tire pressure telltale illuminates, you should
stop and check your tires as soon as possible,
and inflate them to the proper pressure.

Driving on a significantly under-inflated tire cau-
ses the tire to overheat and can lead to tire fail-
ure. Under-inflation also reduces fuel efficiency
and tire tread life, and may affect the vehicle's
handling and stopping ability. Please note that
the TPMS is not a substitute for proper tire main-
tenance, and it is the driver's responsibility to
maintain correct tire pressure, even if under-infla-
tion has not reached the level to trigger illumina-
tion of the TPMS low tire pressure telltale.

Your vehicle has also been equipped with a
TPMS malfunction indicator to indicate when the
system is not operating properly. The TPMS mal-
function indicator is combined with the low tire

6 Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
7 Not available on all models.
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מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
מערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים מספקת אזהרה בלוח המחוונים כאשר לחץ 

הניפוח באחד מצמיגי הרכב או ביותר מאחד מצמיגי הרכב נמוך מדי.

הסברסמל

סמל זה מואר כדי להורות על לחץ ניפוח נמוך בצמיג אחד או יותר. במידה 
וקיים כשל במערכת, סמל מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים יהבהב במשך 

כדקה ואז יופיע באופן קבוע.

תיאור המערכת
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים מודדת את ההבדלים בין מהירויות הסיבוב של 

הגלגלים באמצעות מערכת ה-ABS כדי לקבוע אם הצמיגים מנופחים כראוי. אם לחץ 
הניפוח בצמיג נמוך מדי, קוטר הצמיג )וכתוצאה מכך מהירות סיבוב הצמיג( משתנים. 

השוואת הצמיגים זה לזה מאפשרת למערכת לקבוע אם לחץ הניפוח באחד הצמיגים 
נמוך מדי.

מידע כללי אודות מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים
 .TPMS מערכת ניטור לחץ הניפוח בצמיגים נקראת גם

כל צמיג, כולל הגלגל החלופי )אם קיים( דורשת בדיקה חודשית כאשר הצמיג קר. יש 
לנפח את כל צמיגי הרכב בהתאם להוראות היצרן אשר מופיעות בתווית המידע אשר 

מותקנת על קורה B בסמוך למושב הנהג. ברכב בו מותקנים צמיגים במידה שאינה 
מקורית, יש לפנות למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא 

להתייעצות.
המערכת תציג את סמל ה TPMS כאשר אחד מצמיגי הרכב אינו מנופח כראוי או 

שרוקן לחלוטין מאוויר. במצב כזה יש לעצור את הרכב בדחיפות כדי לנפח את הצמיג 
או הצמיגים. נהיגה ברכב שצמיג אחד או יותר מצמיגיו אינו מנופח בהתאם להוראות 

היצרן עלולה לגרום לתאונת דרכים קטלנית ולבלאי מואץ לצמיגי הרכב.

גלגלים וצמיגים
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הודעות בלוח המחוונים
אם לחץ ניפוח הצמיגים נמוך מדי, סימן ההתראה אודות לחץ ניפוח נמוך מדי צמיגי 

הרכב יוצג בלוח המחוונים לצד הודעה.
לחץ ניפוח בצמיגים נמוך, יש לבדוק את לחץ הניפוח ולאפס לאחר מילוי.	•
מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים אינה זמינה באופן זמני.	•

חשוב:
יש לכייל את המערכת לאחר החלפת גלגלים או צמיגים ולכוון את לחצי הניפוח. 	•

 B מידע אודות לחצי הניפוח המתאימים מופיע בתווית המידע המותקנת על קורה
בסמוך למושב הנהג.

במידה וברכב מותקן צמיג או גלגל במידה שונה מן המידה המקורית, יש לכייל את 	•
המערכת מחדש כדי להימנע מקריאות שווא.

בעת שימוש בגלגל חלופי, יתכן שהמערכת לא תציג את הנתונים המתאימים עקב 	•
שינוי בגדלי הגלגלים.

מערכת ה-TPMS מנטרת את לחצי הניפוח בצמיגים אך אינה מחליפה בדיקות 	•
תקופתיות שיש לבצע ברכב.

מערכת ה-TPMS אינה ניתנת לנטרול.	•

גלגלים וצמיגים
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החלפת גלגל
יש לבצע החלפות גלגל באופן בטוח ובהתאם להוראות היצרן. יש לוודא כי הגלגל 

המותקן עונה על הגדרות היצרן. ניתן להחליף גלגל לצורך התקנת צמיגי שלג או 
גלגל חלופי.

התקנת גלגל בקוטר שונה
יש לוודא כי מדובר בגלגל במידות אשר מאושרות לשימוש ברכב.

במקה החלפה לגלגל בקוטר שונה, יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם 
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא כדי לכייל מחדש את מערכות הרכב.

ערכת כלים

הכלים משמשים לגרירה, הרמת הרכב במגבה והחלפות גלגל ומותקנים במתקן עיגון 
מקלקלר בתא המטען. הערכה כוללת וו גרירה נשלף ומפתח גלגלים, ערכה לתיקון 

תקרים וכלי להסרת מכסי הפלסטיק של ברגי הגלגלים.
ברכב אשר מצויד בגלגל חלופי מותקנים גם מגבה, מפתח גלגלים וחבילה הכוללת 

כפפות חד פעמיות.

גלגלים וצמיגים
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WHEELS AND TIRES

* Option/accessory.570

Related information
• Recommended tire pressure (p. 565)

• Adjusting tire pressure (p. 564)

• Calibrating the tire pressure monitoring sys-
tem* (p. 567)

• Viewing tire pressure status in the center
display* (p. 568)

• Tire pressure monitoring system* (p. 565)

• Inflate tires with the compressor included in
the tire sealing system (p. 583)

WWhheenn  cchhaannggiinngg  wwhheeeellss
The wheels can be changed, e.g. to switch to
snow tires or spare tires. Follow the applicable
instructions for removing and installing the
wheel.

Changing to tires of another dimension
Make sure that the tire dimension is approved for
use on the vehicle.

If you change to tires of another dimension, con-
tact an authorized Volvo workshop to update the
vehicle's software. A software update may be
necessary when changing to tires of larger/
smaller dimensions or when changing to or from
snow tires.

Related information
• Removing a wheel (p. 572)

• Installing a wheel (p. 574)

• Tool kit (p. 570)

• Snow tires (p. 577)

• Spare wheel (p. 575)

• Wheel bolts (p. 571)

TTooooll  kkiitt
Tools for e.g. towing or changing wheels are
provided in the vehicle's cargo compartment.

The foam block under the cargo compartment
floor contains the towing eyelet, the tire sealing
system, the tool for removing plastic wheel bolt
covers and the tool for removing the locking
wheel bolts.

If the vehicle is equipped with a spare wheel*14, a
jack, lug wrench, and a package with
disposable gloves and a bag for the damaged
wheel are also provided.

Related information
• When changing wheels (p. 570)

• Jack* (p. 571)

14 Not available on all models.
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מגבה

המגבה משמש להרמת הרכב, לדוגמה להחלפת גלגל.
עם תום החלפת גלגל יש להתאים את המגבה לגודל מיקום המגבה הייעודי.

בדגמים המצוידים במתלים מתכווננים:
אם הרכב מצויד במערכת מתלים מתכווננים אופציונאלית, יש להפסיק את פעילותה 

טרם הרמת הרכב במגבה.

ברגי גלגלים
ברגי הגלגלים משמשים לחיבור הגלגלים למכונית.

יש להשתמש בחישוקי גלגלים אשר עונים על מפרט וולוו ומאושרים על ידי וולוו 	•
לשימוש.

יש לוודא כי ברגי הגלגלים מהודקים במומנט העונה על הגדרות וולוו.	•
אין לשמן את הברגות הגלגלים או להשתמש בנוזלי סיכוך אחרים.	•

ברגים למניעת גניבה
כדי לשחרר ולהדק את ברגי הגלגלים הננעלים )למניעת גניבות( יש לסובב את מפתח 

הגלגלים בבורג הננעל עד להיצמדותו המלאה לחריצים היעודיים. יש להתחיל כל 
החלפת גלגל בברגי הגלגלים הננעלים. בעת התקנת גלגל מחדש - יש לסיים בברגי 

הגלגלים הננעלים.

גלגלים וצמיגים WHEELS AND TIRES
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* Option/accessory. 571

JJaacckk*
The jack can be used to lift the vehicle to e.g.
change a wheel.

The illustration is generic – the design may vary.

CCAAUUTTIIOONN

• When not in use, the jack* should be kept
in its storage compartment under the
cargo compartment floor.

• The jack provided with your vehicle is
intended to be used only in temporary sit-
uations such as changing wheels in the
event of a flat tire. Only the jack that
came with your particular model should
be used to lift the vehicle. If the vehicle
needs to be lifted more frequently or for a
prolonged period, using a garage jack or
hoist is recommended. Always follow this
device's instructions for use.

The jack needs to be cranked together to the
correct position in order to fit.

MMooddeellss  wwiitthh  lleevveelliinngg  ccoonnttrrooll*
If the vehicle is equipped with the optional pneu-
matic suspension, it must be turned off before
the vehicle is lifted on a jack.

Related information
• Tool kit (p. 570)

WWhheeeell  bboollttss
The wheel bolts hold the wheel in place on the
wheel hub.

CCAAUUTTIIOONN

The wheel bolts should be tightened to
140 Nm (103 ft. lbs.). Over-tightening or
under-tightening could damage the threaded
joints.

Only use rims that have been tested and
approved by Volvo and are included in Volvo's
original product range.

Use a torque wrench to check that the wheel
bolts are tightened correctly.

Do not grease the wheel bolt threads.

WWAARRNNIINNGG

The wheel bolts may need to be tightened
again several days after a wheel change.
Temperature fluctuations and vibrations can
cause them to loosen slightly.

Locking wheel bolts*
A tool for removing the locking wheel bolts is
located in the foam block under the cargo com-
partment floor.
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הסרת גלגל
יש להסיר את גלגלי הרכב באופן אשר עונה על הגדרות היצרן. במידה וקיים ספק לגבי 

התהליך, יש לפנות למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
יש לעצור את הרכב בבטחה הרחק מן התנועה הסואנת ולמקם משולש אזהרה . 1

ולהפעיל את איתותי החירום בעת החלפת גלגל.

יש להפעיל את בלם החניה ולהעביר את בורר ההילוכים למצב P. ברכב המצויד . 2
במערכת מתלים מתכוונת, יש לנטרל את פעילות במערכת.

יש לשלוף את המגבה, מפתח הגלגלים וערכת הכלים ממקומם הייעודי.. 3

יש לאבטח את גלגלי הרכב, לדוגמה באמצעות מעצורי עץ כבדים.. 4

יש להבריג את וו הגרירה הנשלף לתוך ידית פתיחת ברגי הגלגל.. 5

יש להסיר את מכסי הפלסטיק שעל ברגי הגלגל באמצעות כלי ייעודי.. 6

כאשר הגלגלים עדיין במגע עם הקרקע, יש לפתוח את ברגי הגלגלים קלות )חצי . 7
סיבוב עד סיבוב( באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון. יש להתחיל בברגי הגלגל נגד 

גניבה.

WHEELS AND TIRES
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* Option/accessory. 573

1. Turn on the vehicle's hazard warning flashers
if a wheel change must be performed in an
area with traffic.

2. Apply the parking brake and put the gear
selector in P.

For vehicles with Leveling Control*: If the
vehicle is equipped with pneumatic suspen-
sion, this must be switched off before the
vehicle is lifted with the jack*.

3. Take out the jack*, lug wrench* and tool for
removing the plastic covers, which are
stowed in the foam block.

Tool for removing the plastic covers on the wheel bolts.

4. Place chocks in front of and behind the
wheels that are still on the ground. For exam-
ple, use heavy wooden blocks or large
stones.

5. Using the lug wrench*, screw the towing eye
into place as far as possible according to the
instructions.

CCAAUUTTIIOONN

The towing eyelet must be screwed into the
lug wrench* as far as possible.

6. Remove the plastic covers from the wheel
bolts using the designated tool.

7. With the vehicle still on the ground, use the
lug wrench/towing eye to loosen the wheel
bolts ½-1 turn by pressing downward (coun-
terclockwise).

8. When hoisting the vehicle, it is important that
the jack* or garage lift arms are positioned
on the designated points under the vehicle.
The triangle markings on the plastic cover
indicate where the jack attachment points/
lifting points are located. There are two jack
attachment points on each side of the vehi-
cle. There is a groove for the jack at each
attachment point.

9. Position the jack under the attachment point
being used, ensuring that the surface is firm,
flat and not slippery.

WHEELS AND TIRES
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* Option/accessory. 573

1. Turn on the vehicle's hazard warning flashers
if a wheel change must be performed in an
area with traffic.

2. Apply the parking brake and put the gear
selector in P.

For vehicles with Leveling Control*: If the
vehicle is equipped with pneumatic suspen-
sion, this must be switched off before the
vehicle is lifted with the jack*.

3. Take out the jack*, lug wrench* and tool for
removing the plastic covers, which are
stowed in the foam block.

Tool for removing the plastic covers on the wheel bolts.

4. Place chocks in front of and behind the
wheels that are still on the ground. For exam-
ple, use heavy wooden blocks or large
stones.

5. Using the lug wrench*, screw the towing eye
into place as far as possible according to the
instructions.

CCAAUUTTIIOONN

The towing eyelet must be screwed into the
lug wrench* as far as possible.

6. Remove the plastic covers from the wheel
bolts using the designated tool.

7. With the vehicle still on the ground, use the
lug wrench/towing eye to loosen the wheel
bolts ½-1 turn by pressing downward (coun-
terclockwise).

8. When hoisting the vehicle, it is important that
the jack* or garage lift arms are positioned
on the designated points under the vehicle.
The triangle markings on the plastic cover
indicate where the jack attachment points/
lifting points are located. There are two jack
attachment points on each side of the vehi-
cle. There is a groove for the jack at each
attachment point.

9. Position the jack under the attachment point
being used, ensuring that the surface is firm,
flat and not slippery.

גלגלים וצמיגים
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יש לפעול לפי הוראות הרמת הרכב באמצעות מגבה.. 8

יש להרים את המכונית לגובה המאפשר הסרה בטוחה של הגלגל הפגום. יש . 9
להסיר את ברגי הגלגל ולפרק את הגלגל.

 יש לפתוח את המגבה עד למיקומו הנכון מול נקודת העיגון בגוף הרכב.. 10

 יש לבצע פעולה זו רחוק ככל הניתן מן הרכב.. 11

 יש להרים את הרכב עד שהגלגל אשר דורש החלפה מתנתק מעט מן הקרקע.. 12

התקנת גלגל
יש לנקות את השטח בין הגלגל והנאבה.	•
יש להתקין את הגלגל ולהדק את ברגי הגלגל בחוזקה. אסור לשמן את ברגי הגלגל.	•
יש להוריד את הרכב באמצעות המגבה באופן שלא יאפשר לגלגלי הרכב להסתובב.	•
יש להדק את ברגי הגלגל בתבנית צולבת. יש לוודא כי ברגי הגלגל מהודקים. 	•

במומנט 140 ניוטון מטר. מומלץ לבדוק את מומנט הידוק הגלגלים באמצעות מד 
מומנט.

גלגל חלופי
הגלגל החלופי הזמני ניתן לשימוש זמני להחלפת גלגל רגיל שניזוק.

הגלגל החלופי מיועד לשימוש זמני בלבד. יש להחליפו בהקדם בגלגל רגיל.
מאפייני הנהיגה של המכונית עשויים להשתנות בזמן נהיגה ברכב בו מותקן גלגל 

חלופי: מרווח הגחון עשוי להשתנות. מרחקי הבלימה עשויים להשתנות. מידת האחיזה 
עשויה להשתנות. יש להימנע משטיפת הרכב בתחנת שטיפה אוטומטית כאשר מותקן 

בו גלגל חלופי. 

יש להקפיד על לחץ האוויר המומלץ ללא קשר למיקום הגלגל החלופי ברכב. 
במקרה נזק לגלגל חלופי, ניתן לרכוש גלגל חלופי חדש במרכז שירות של וולוו.

WHEELS AND TIRES

}}

* Option/accessory. 573

1. Turn on the vehicle's hazard warning flashers
if a wheel change must be performed in an
area with traffic.

2. Apply the parking brake and put the gear
selector in P.

For vehicles with Leveling Control*: If the
vehicle is equipped with pneumatic suspen-
sion, this must be switched off before the
vehicle is lifted with the jack*.

3. Take out the jack*, lug wrench* and tool for
removing the plastic covers, which are
stowed in the foam block.

Tool for removing the plastic covers on the wheel bolts.

4. Place chocks in front of and behind the
wheels that are still on the ground. For exam-
ple, use heavy wooden blocks or large
stones.

5. Using the lug wrench*, screw the towing eye
into place as far as possible according to the
instructions.

CCAAUUTTIIOONN

The towing eyelet must be screwed into the
lug wrench* as far as possible.

6. Remove the plastic covers from the wheel
bolts using the designated tool.

7. With the vehicle still on the ground, use the
lug wrench/towing eye to loosen the wheel
bolts ½-1 turn by pressing downward (coun-
terclockwise).

8. When hoisting the vehicle, it is important that
the jack* or garage lift arms are positioned
on the designated points under the vehicle.
The triangle markings on the plastic cover
indicate where the jack attachment points/
lifting points are located. There are two jack
attachment points on each side of the vehi-
cle. There is a groove for the jack at each
attachment point.

9. Position the jack under the attachment point
being used, ensuring that the surface is firm,
flat and not slippery.

גלגלים וצמיגים
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טיפול בגלגל חלופי
יש לפעול לפי הוראות אלה

||

WHEELS AND TIRES

576

WWAARRNNIINNGG

• The vehicle must never be driven with
more than one "Temporary Spare" tire
mounted.

• Driving with a spare wheel may alter the
driving characteristics of the vehicle.
Replace the spare wheel with a normal
wheel as soon as possible.

• The spare wheel is smaller than the nor-
mal wheel, which affects the vehicle's
ground clearance. Watch for high curbs
and do not wash the vehicle in an auto-
matic car wash when a spare wheel is
mounted.

• Follow the manufacturer's recommended
tire inflation pressure for the spare wheel.

• On all-wheel drive vehicles, the drive on
the rear axle can be disconnected.

• If the spare wheel is mounted on the
front axle, snow chains must not be used.

• The spare wheel must not be repaired.

CCAAUUTTIIOONN

The vehicle must not be driven with wheels of
different dimensions or with a spare tire other
than the one that came with the vehicle. The
use of different size wheels can seriously
damage your vehicle's transmission.

Related information
• When changing wheels (p. 570)

• Recommended tire pressure (p. 565)

AAcccceessssiinngg  tthhee  ssppaarree  wwhheeeell
Follow these instructions regarding handling the
spare wheel.

The spare wheel is stored in a bag and should be
secured with two straps onto the floor of the
trunk/cargo compartment when the vehicle is
being driven. The straps should be strapped
down crosswise over the wheel, attached to the
load anchoring eyelets and pulled taut.

Wheel changing tools are located under the
cargo compartment floor.

Related information
• Spare wheel (p. 575)

איור: תוכן איור זה הוא גנרי ועשוי להשתנות בפועל

הגלגל החלופי מאוחסן בתיק ודורש אבטחה באמצעות שתי רצועות לרצפת תא 
המטען בעת נהיגה. יש למתוח את הרצועות בהצלבה מעל הגלגל ולחברן לארבע 

נקודות העיגון ברצפת תא המטען.
כלי החלפת הגלגל ממוקמים תחת רצפת תא המטען.

ערכת תיקון תקרים
ערכת תיקון התקרים למקרה חירום משמשת לאיטום תקרים ולבדיקה וכיוון של לחץ 

הניפוח בצמיגים. מכוניות אשר מצוידות בגלגל חלופי אינן זקוקות לערכה לתיקון 
תקרים. הערכה לתיקון תקרים כוללת מדחס ובקבוק הכולל חומר איטום. חומר 

האיטום מעניק תיקון זמני בלבד.

מיקום
ערכת התיקון ממוקמת תחת לוח קלקר תחת רצפת תא המטען.
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NNOOTTEE

The sealing compound effectively seals tires
with punctures in the tread but may not be
able to fully seal tires with punctures in the
sidewall. Do not use the tire sealing system
on tires with large tears, cracks or similar
damage.

NNOOTTEE

The compressor is intended for temporary tire
sealing and is approved by Volvo.

Location
The tire sealing system is located in a foam block
under the floor of the cargo compartment.

Sealing compound expiration date
The sealing compound bottle must be replaced if
its expiration date has passed (see the decal on
the bottle). Handle the old bottle as hazardous
waste.

Related information
• Using the tire sealing system (p. 579)

• Inflate tires with the compressor included in
the tire sealing system (p. 583)

• Tires (p. 556)

UUssiinngg  tthhee  ttiirree  sseeaalliinngg  ssyysstteemm
Sealing a tire using the tire sealing system, the
Temporary Mobility Kit (TMK).

Overview

Electrical cable

Hose

Air release valve

Protective hose cover

Speed limit sticker

Bottle holder (orange cover)

Air pressure gauge

16 Certain models only.
17 Not available on all models.

גלגלים וצמיגים
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תאריך תפוגה חומר איטום תקרים
בקבוק נוזל האיטום דורש החלפה כאשר תוקפו של נוזל האיטום פג )התוקף מופיע 

על הבקבוק(. יש להתיחס לבקבוק הישן כחומר מזהם ולהיפטר ממנו בהתאם 
לדרישות החוק.

שימוש בערכת תיקון תקרים
הערכה לתיקון תקרים מיועדת לאיטום תקר. יש לקרוא את הוראות ההפעלה טרם 

שימוש.

סקירה:

כבל חשמלי

צינור

שסתום הפחתת לחץ

כיסוי הגנה לצינור

תווית, אזהרה לכיסוי גלגל

מחזיק מיכל נוזל 

מד לחץ ניפוח

בקבוק נוזל איטום

מתג
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579

NNOOTTEE

The sealing compound effectively seals tires
with punctures in the tread but may not be
able to fully seal tires with punctures in the
sidewall. Do not use the tire sealing system
on tires with large tears, cracks or similar
damage.

NNOOTTEE

The compressor is intended for temporary tire
sealing and is approved by Volvo.

Location
The tire sealing system is located in a foam block
under the floor of the cargo compartment.

Sealing compound expiration date
The sealing compound bottle must be replaced if
its expiration date has passed (see the decal on
the bottle). Handle the old bottle as hazardous
waste.

Related information
• Using the tire sealing system (p. 579)

• Inflate tires with the compressor included in
the tire sealing system (p. 583)

• Tires (p. 556)

UUssiinngg  tthhee  ttiirree  sseeaalliinngg  ssyysstteemm
Sealing a tire using the tire sealing system, the
Temporary Mobility Kit (TMK).

Overview

Electrical cable

Hose

Air release valve

Protective hose cover

Speed limit sticker

Bottle holder (orange cover)

Air pressure gauge

16 Certain models only.
17 Not available on all models.

1

2
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6

7
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גלגלים וצמיגים
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הכנות

יש למקם את משולש האזהרה ולהפעיל את איתותי החירום כאשר נדרש תיקון . 1
גלגל. 

אם התקר נגרם ממסמר או עצם דומה, יש לאפשר לו להישאר נעוץ בצמיג כדי 
לסייע באטימת החור.

יש לנתק את תווית המהירות המרבית המותרת אשר מותקן על צידו של מדחס . 2
האוויר. יש להצמיד את תווית המהירות לשמשה כתזכורת למהירות המרבית 

המותרת. לאחר השימוש בערכת תיקון הצמיגים, אין לעבור מהירות 80 קמ”ש. 
בנוסף יש להסיר את תווית האזהרה ולהצמיד אותה היטב לצד הגלגל.

יש לוודא כי המתג נמצא במצב 0 ולמקם את הכבל החשמלי ואת צינור האוויר . 3
כנדרש.

יש לפתוח את הכיסוי הכתום שעל המדחס ולפתוח את הברגת מכסה נוזל . 4
האיטום.

יש להתקין את בקבוק נוזל האיטום במדחס ולהדקו ככל האפשר.  הבקבוק . 5
והתושבת מצוידים בתופסנים המונעים דליפה של חומר האיטום. לאחר התקנת 

בקבוק חומר האיטום, לא ניתן עוד לשחרר אותו, אלא על ידי מרכז שירות של וולוו 
או גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

יש לפתוח את מכסה שסתום פיית הניפוח של הצמיג ולאחר מכן להבריג על פיית . 6
הניפוח את צינור האוויר של המדחס.

יש לחבר את הכבל החשמלי לשקע ה-12V הקרוב ביותר שבמכונית.. 7

8 ..I יש להפעיל את המדחס באמצעות הזזת המתג למצב

יש לנפח את הצמיג במשך 7 דקות.. 9

 יש להפסיק את פעילות המדחס כדי לבדוק את הלחץ במד הלחץ. הלחץ . 10
המינימאלי הוא 1.8 באר )PSI 22( והלחץ המרבי הוא 3.5 באר )PSI 51(. יש לשחרר 

אוויר באמצעות שסתום הפחתת לחץ האוויר אם הלחץ גבוה מדי.

||

WHEELS AND TIRES

580

Sealing compound bottle

Switch

Connecting

NNOOTTEE

Do not break the seal of the bottle before
use. The seal is broken automatically when
the bottle is screwed into place.

WWAARRNNIINNGG

Please keep the following points in mind
when using the tire sealing system:

• The sealing compound bottle (no. 8 in the
illustration) contains 1) rubber latex, natu-
ral and 2) ethanediol. These substances
are harmful if swallowed.

• The contents of this bottle may cause
allergic skin reactions or otherwise be
potentially harmful to the respiratory tract,
the skin, the central nervous system, and
the eyes.

Precautions:

• Keep out of reach of children.

• Do not ingest the contents.

• Avoid prolonged or repeated contact with
the skin. Remove any clothing that has
come into contact with sealant.

• Wash thoroughly after handling.

First aid:

• Skin: Wash affected areas of the skin
with soap and water. Get medical atten-
tion if symptoms occur.

• Eyes: Flush with plenty of water for least
15 minutes, occasionally lifting the upper
and lower eyelids. Get medical attention if
symptoms occur.

• Inhalation: Move the exposed person to
fresh air. If irritation persists, get medical
attention.

• Ingestion: Do NOT induce vomiting
unless directed to do so by medical per-
sonnel. Get medical attention.

• Disposal: Dispose of this material and its
container at a hazardous or special waste
collection point.

WWAARRNNIINNGG

• Do not remove the bottle while the tire
sealing system is being used.

• Do not remove the hose while the tire
sealing system is being used.

1. Turn on the vehicle's hazard warning flashers
if the tire sealing system is to be used in an
area with traffic.

If the puncture was caused by a nail or simi-
lar object, do not remove it. It will help seal
the hole.

2. Peel off the speed limit sticker from the side
of the compressor. Affix the decal to a clearly
visible location on the windshield to remind
the driver not to exceed this speed limit. Do
not drive faster than 80 km/h (50 mph) while
using a tire that has been temporarily
repaired with the tire sealing system.

גלגלים וצמיגים
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 יש להפסיק את פעולת המדחס ולנתק את הכבל החשמלי.. 11

 יש לשחרר את פיית צינור הניפוח משסתום הגלגל ולהתקין את מכסה שסתום . 12
הניפוח מחדש.

 יש להתקין את הגנת צינור הניפוח כדי לסייע במניעת דליפה של חומר איטום. יש . 13
להחזיר את הציוד לתא המטען.

 יש לנסוע כ-3 קילומטרים בהקדם במהירות מרבית של 80 קמ”ש כדי שנוזל . 14
האיטום יאטום את הצמיג ויתפזר בתוכו היטב – ולאחר מכן לבצע בדיקה נוספת.

 יש לחבר את צינור האוויר לשסתום פיית הניפוח ולהבריג את החיבור לתחתית . 15
פיית הניפוח. יש לוודא כי המדחס אינו פועל.

 יש לקרוא את לחץ האוויר בצג לחץ האוויר. 16

אם לחץ האוויר הוא מתחת ל-1.3 באר )PSI 19( אזי הצמיג לא נאטם כנדרש. אין 	•
להמשיך בנסיעה, יש להמתין לחילוץ.

אם לחץ הניפוח גבוה מ-1.3 באר )PSI 19( יש לנפח את הצמיג ללחץ הנדרש אשר 	•
מצוין בתווית המופיעה על קורת הצד ליד מושב הנהג. במידה ולחץ הניפוח גבוה 

מדי, יש להשתמש בשסתום להפחתת לחץ.
וולוו ממליצה על בדיקת הרכב על ידי מומחה לאחר ביצוע החלפת גלגל

יש לאחסן את בקבוק חומר האיטום וצינור המדחס ולהחליפם בהקדם. וולוו ממליצה 
לבצע הליך זה באמצעות מרכז שירות של וולוו.

גלגלים וצמיגים

ניפוח צמיגים באמצעות המדחס המסופק בערכת תיקון התקרים.
ניתן לנפח את כל צמיגי הרכב המקוריים באמצעות המדחס שבערכת תיקון התקרים.

יש לוודא כי המדחס אינו פועל. יש לוודא כי המתג במצב O )כבוי( ולשלוף את . 1
הכבל החשמלי וצינור האוויר.

יש לפתוח את פיית שסתום הניפוח בצמיג ולחבר את צינור הניפוח לפיית הניפוח. . 2
יש לוודא כי החיבור הדוק.

יש לחבר את הכבל החשמלי לשקע ה-12V הקרוב ביותר ברכב ולהתניע את הרכב.. 3

יש להפעיל את המדחס באמצעות לחיצה על המתג למצב I )פועל(.. 4

יש לנפח את הצמיג ללחץ המפורט על תווית המידע אודות לחצי הניפוח אשר . 5
מותקנת על משקוף קורת הצד ליד מושב הנהג. יש לשחרר אוויר מן הצמיג 

באמצעות שסתום הפחתת לחץ האוויר במידה ולחץ הניפוח גבוה מדי.

יש להפסיק את פעולת המדחס. יש לשחרר את צינור האוויר והכבל החשמלי. 6

יש להתקין מחדש את מכסה שסתום הניפוח בגלגל.. 7
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מרווח טיפולים
• מרווח טיפולים כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים. המוקדם מביניהם.	

תחזוקה שוטפת
דגמים לא היברידיים בלבד

מועד טיפולטיפול

דגמים ללא 
הנעה היברידית

1000 X 153045607590105120135150165180195210225ק”מ

מנוע

החלפת שמן מנוע ומסנן 
שמן

xxxxxxxxxxxxxxx

בדיקת דליפות: מנוע/
תמסורת/רצועת תזמון

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxאיפוס תזכורת טיפול

בדיקת צנרת דלק ומסנן 
דלק

xxx

מסנן אוויר )ACL(, ניקוי בית 
מסנן אוויר, החלפת מסנן 

אוויר

xxx

xxהחלפת מצתים

נוזל קירור: בדיקה, מילוי 
והחלפה

xxxxxxxxxxxxxxx

רצועת אביזרים ומותחנים - 
בדיקה והחלפה

x

מותחן רצועת תזמון - 
החלפה

x

היגוי, מתלים קדמיים ואחוריים

xxxxxxxxxxxxxxxבדיקת מפלס נוזל הגה כוח

היגוי/מתלה קדמי, בדיקת 
בלאי וזוויות היגוי

XXX

מתלה אחורי, בדיקת בלאי 
וזוויות היגוי

XXX
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מועד טיפולטיפול

דגמים ללא 
הנעה היברידית

1000 X 153045607590105120135150165180195210225ק”מ

תמסורת, גל הינע ודיפרנציאל

נוזל תמסורת אוטומטית, 
בדיקה/הוספה

XXX

הינע, מערכת הנעה, בדיקה 
)AWD( ויזואלית

XXX

XXXבדיקת צלבי הנעה

XXXציריות, בדיקת אטמים

XXXגלי הינע, מיסבים

בקרות ותאורה

מפלס נוזל ניקוי שמשות, 
בדיקה/הוספה

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXבדיקת מתזים ומגבים

XXXXXXXXXXXXXXXבדיקת תאורה חיצונית

בדיקה וכיוון תאורה ראשית 
ותאורת ערפל

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXצופר, בדיקת פעולה

מרכב

XXXXXXXמסנן אוויר תא נוסעים

ניקיון שמשה פנימית לפני 
מצלמה )ברמות גימור מסוימות(

XXXXXXXXXXXXXXX
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מועד טיפולטיפול

דגמים ללא 
הנעה היברידית

1000 X 153045607590105120135150165180195210225ק”מ

חגורות בטיחות

XXXXXXXXXXXXXXXבדיקת חגורות בטיחות

מערכת בלימה

מפלס נוזל בלם, בדיקה 
והוספה

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXנוזל בלם, החלפה

XXXXXXXXXXXXXXXבלם חניה, בדיקה/כיוון

רפידות בלם/דיסק בלם, 
בדיקה

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXצינורות בלם, בדיקה

גלגלים וצמיגים

גלגלים וצמיגים, בדיקת בלאי 
ומצב

XXXXXXXXXXXXXXX

גלגלים וצמיגים, בדיקת לחץ 
ניפוח

XXXXXXX

ערכת ניפוח

XXXXXXXXXXXXXXXבדיקת גלגל חלופי

יש לבדוק ולהחליף במסגרת האחריות חלקים או תוכנה כנדרש על ידי וולוו.

A. במקרה דליפה מתיבת ההילוכים, יש לבדוק את מפלס השמן. 
B. תיתכן דרישה להחלפה תכופה בנסיעה בתנאים קשים כגון דרכים משובשות ומאובקות.

C. יש להחליף מדי 240 אלף קילומטרים או עשר שנים.
D. יש לבדוק את מפלס שמן תיבת ההילוכים האוטומטית רק במקרה בו קיים חשד לדליפה. 
80 אלף קילומטרים ברכבים אשר משממ  וולוו ממליצה על החלפת שמן תיבת הילוכים מדי

שים לגרירה, או עם הופעת הודעה רלוונטית בלוח המחוונים.

E. יש לבדוק את המפלס במקרה דליפה.
F. יש להחליף מדי שנה או פחות במקרה של נסיעה בתנועה עמוסה ואיטית או תנאים 

מאובקים.

G. יש להחליף מדי 3 שנים או פעם בשנה בנסיעה באזור לח.
H. יש לבדוק את תאריך התפוגה מדי 4 שנים.

יש לבדוק את לחץ הניפוח בגלגל החלופי מדי 64 אלף קילומטרים.

תחזוקה ושירות
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דגמים היברידיים בלבד

מועד טיפולטיפול

153045607590105120135150165180195210225ק”מ X 1000דגם היברידי

מנוע

xxxxxxxxxxxxxxxשמן מנוע ומסנן, החלפה

מנוע/תיבת הילוכים/בדיקת 
דליפות תזמון

xxXxxxx

)SRI( איפוס תזכורת טיפולxxxxxxxxxxxxxxx

צנרת דלק ומסנן דלק, 
בדיקת נזילות

xxx

 ,)ACL( מסנן אוויר מנוע
ניקוי בית מסנן אוויר/

החלפת מסנן
xxx

xxמצתים, החלפה

xxxxxxxxxxxxxxxבדיקת נוזל קירור והוספה

xרצועת אביזרים ומותחנים

החלפה, מותחן רצועת 
תזמון

x

היגוי, מתלים קדמיים ואחוריים

נוזל הגה כוח, בדיקה 
והוספה

xxxxxxxxxxxxxxx

היגוי/מתלה קדמי, בדיקת 
בלאי וזוויות היגוי

xxx

מתלה אחורי, בדיקת 
בלאי וזוויות היגוי

xxx
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מועד טיפולטיפול

153045607590105120135150165180195210225ק”מ X 1000דגם היברידי

תמסורת, גל הינע ודיפרנציאל

נוזל תמסורת אוטומטית, 
בדיקה/הוספה

xxx

הינע, מערכת הנעה, בדיקה 
)AWD( ויזואלית

xxx

xxxבדיקת צלבי הנעה

xxxציריות, בדיקת חופשים

גלי הינע, מיסבים, בדיקת 
אטמים

xxx

בקרות ותאורה

מפלס נוזל ניקוי שמשות, 
בדיקה/הוספה

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxבדיקת מתזים ומגבים

xxxxxxxxxxxxxxxבדיקת תאורה חיצונית

בדיקה וכיוון תאורה ראשית 
ותאורת ערפל

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxצופר, בדיקת פעולה

מרכב

xxxxxxxמסנן אוויר תא נוסעים

ניקיון שמשה פנימית לפני 
מצלמה )ברמות גימור 

מסוימות(

xxxxxxxxxxxxxxx

חגורות בטיחות

xxxxxxxxxxxxxxxבדיקת חגורות בטיחות

תחזוקה ושירות
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מועד טיפולטיפול

153045607590105120135150165180195210225ק”מ X  1000דגם היברידי

מערכת בלימה

מפלס נוזל בלם, בדיקה 
והוספה

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxנוזל בלם, החלפה

xxxxxxxxxxxxxxxבלם חניה, בדיקה/כיוון

רפידות בלם/דיסק בלם, 
בדיקה

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxצינורות בלם, בדיקה

גלגלים וצמיגים

גלגלים וצמיגים, בדיקת בלאי 
ומצב

xxxxxxxxxxxxxxx

גלגלים וצמיגים, בדיקת לחץ 
ניפוח

xxxxxxx

ערכת ניפוח

A. במקרה דליפה מתיבת ההילוכים, יש לבדוק את מפלס השמן.
B. תיתכן דרישה להחלפה תכופה בנסיעה בתנאים קשים כגון דרכים משובשות ומאובקות.

C. יש להחליף מדי 240 אלף קילומטרים או עשר שנים.
D. יש לבדוק את מפלס שמן תיבת ההילוכים האוטומטית רק במקרה בו קיים חשד לדליפה. 
80 אלף קילומטרים ברכבים אשר משממ  וולוו ממליצה על החלפת שמן תיבת הילוכים מדי

שים לגרירה, או עם הופעת הודעה רלוונטית בלוח המחוונים.

E. יש לבדוק את המפלס במקרה דליפה.
F. יש להחליף מדי שנה או פחות במקרה של נסיעה בתנועה עמוסה ואיטית או תנאים 

מאובקים.

G. יש להחליף מדי 3 שנים או פעם בשנה בנסיעה באזור לח.
H. יש לבדוק את תאריך התפוגה מדי 4 שנים.
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פתיחת וסגירת מכסה מנוע
ניתן לפתוח את מכסה המנוע באמצעות ידית הממוקמת בתא הנוסעים ובידית 

הממוקמת תחת מכסה המנוע.

פתיחת מכסה מנוע

 יש למשוך את הידית הסמוכה לרגלי הנהג כדי לשחרר את מכסה המנוע כאשר 
הוא סגור לחלוטין.

 יש להעביר את היד משמאל לימין תחת מכסה המנוע ולתפוס את ידית השחרור 
ולמשוך אותה למעלה ולצד כדי להרים את מכסה המנוע.

אזהרה: מכסה מנוע אינו סגור
כאשר מכסה המנוע משוחרר – סמל אזהרה ותצוגת איור גראפי יופיעו בצג 
המידע והתראה קולית תישמע. אם הרכב יחל בתנועה, ההתראה הקולית 

תישמע שוב.

סגירת מכסה מנוע
יש ללחוץ על מכסה המנוע בכיוון מטה עד שיחל ליפול מכובד משקלו. . 1

כאשר מכסה המנוע נעצר על ידי נגיעה במנגנון הסגירה, יש ללחוץ על מכסה . 2
המנוע כדי לסגור אותו היטב.

MAINTENANCE AND SERVICE

618

OOppeenniinngg  aanndd  cclloossiinngg  tthhee  hhoooodd
To open the hood, pull the lever in the passen-
ger compartment and then turn the handle under
the hood.

Opening the hood

Pull the lever near the pedals to release the
hood from its fully closed position.

Swipe your hand from left to right under the
hood, grasp the handle and move it up and to
the side to release the catch and lift the
hood.

Warning - hood not closed
When the hood is released, a warning
symbol and graphic will be displayed in
the instrument panel and an audible
signal will sound. If the vehicle begins

to roll, the audible signal will be repeated several
times.

NNOOTTEE

If the warning symbol is illuminated or an
audible warning signal sounds even though
the hood is securely closed, consult a work-
shop - an authorized Volvo workshop is rec-
ommended.

Closing the hood
1. Press down the hood until it begins to close

under its own weight.

2. When the hood reaches the catch at the
handle in the front edge of the vehicle, press
down on the hood to close it completely.

WWAARRNNIINNGG

Risk of injury! When closing, make sure that
the hood is completely unobstructed and that
no one can be injured.

WWAARRNNIINNGG

Make sure the hood locks securely after clos-
ing. It must audibly lock on both sides.

Hood not completely closed. The illustration is generic -
details may vary according to vehicle model.
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תחזוקה ושירות
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מראה תא מנוע
סקירה זו מציגה רכיבי שירות

חלק מן הרכיבים הנכללים במערכת החשמלית עשויים להיות ממוקמים בתא המנוע. 
יש להיזהר בעת גישה לתא המנוע ולגעת רק ברכיבים הכרחיים לתחזוקה השוטפת.

מיכל התפשטות נוזל קירור

מאגר נוזל בלמים )בצד נהג(

צינור מילוי נוזל ניקוי שמשות

תיבת נתיכים

מסנן אוויר

צינור מילוי שמן מנוע

1

2

3

4

5

6

MAINTENANCE AND SERVICE

620

EEnnggiinnee  ccoommppaarrttmmeenntt  oovveerrvviieeww
This overview shows some service-related com-
ponents.

Some of the components included in the vehi-
cle's electric drive system are located in the
engine compartment. Exercise caution when
accessing the engine compartment and only
touch what is required for normal maintenance.

WWAARRNNIINNGG

Orange wiring may only be handled by quali-
fied personnel.

WWAARRNNIINNGG

Several components in the vehicle work with
high voltage that can be hazardous in case of
an incorrect procedure.

• Do not touch anything that is not clearly
described in this Owner's Manual.

• Be careful when checking/filling fluids in
the engine compartment.

The layout of the engine compartment may vary depend-
ing on model and engine variant.

Coolant expansion tank

Brake fluid reservoir (located on the driver's
side)

Washer fluid filler pipe12

Fusebox

Air filter

Engine oil filler pipe

WWAARRNNIINNGG

Bear in mind that the cooling fan (located at
the front of the engine compartment behind
the radiator) may start or continue running
automatically up to about 6 minutes after the
engine is turned off.

Always entrust engine washing to a workshop
– an authorized Volvo workshop is recom-
mended. If the engine is hot, there is a risk of
fire.

WWAARRNNIINNGG

The ignition system works with extremely high
and dangerous voltages. The vehicle electrical
system should always be in ignition mode 0
when work in being performed in the engine
compartment.

Do not touch any spark plugs or ignition coils
when the vehicle electrical system is in igni-
tion mode II or when the engine is warm.

Related information
• Opening and closing the hood (p. 618)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Refilling coolant (p. 623)

• Fuses in the engine compartment (p. 632)

• Checking and filling engine oil (p. 622)

• Ignition modes (p. 433)

12 Fill the washer fluid at regular intervals, e.g. when refueling.
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שמן מנוע
חובה להשתמש בשמן מנוע המאושר לשימוש על ידי וולוו בהתאם להוראות היצרן 

ולזמני הטיפול המומלצים, כדי לא לפגוע באחריות.

במידה ולא ניתן לבדוק את מפלס שמן המנוע באופן שוטף, קיימת סכנה לגרימת נזק 
ניכר למנוע.

וולוו משתמשת במספר מערכות שונות כדי להזהיר מפני מפלס שמן נמוך/גבוה או 
מקרה של לחץ שמן נמוך. סמל האזהרה המופיע בצג המידע לנהג אשר מתריע מפני 

לחץ שמן נמוך הוא   אשר מחובר לחיישן מפלס השמן. מידע אודות מפלס השמן 
מופיע באמצעות סמל  בצג המידע לנהג וכולל הודעה כתובה. בגרסאות מסוימות 

מותקנות שתי המערכות. למידע נוסף יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו.
יש להחליף את שמן המנוע ומסנן השמן לפי הוראות היצרן. ניתן להשתמש בשמן 
בדירוג גבוה מן הנדרש. במידה ותנאי הנהיגה קשים או קיצוניים, וולוו ממליצה על 

החלפות שמן תכופות מן המומלץ בספר הרכב.

MAINTENANCE AND SERVICE
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EEnnggiinnee  ooiill
For the recommended service intervals and war-
ranties to be applied, an approved engine oil
must be used.

Volvo recommends:

If the engine oil is not checked regularly and the
level becomes low, this could cause serious
engine damage.

CCAAUUTTIIOONN

To satisfy the requirements for the engine's
service intervals, all engines are factory-filled
with a specially adapted synthetic engine oil.
Great care has been put into the choice of oil,
with consideration given to service life, starta-
bility, fuel consumption and environmental
impact.

For the recommended service intervals to
apply, an approved engine oil must be used.
Only use the prescribed oil grade to top off or
change the oil. Otherwise, there is a risk of
the vehicle's service life, startability, fuel con-
sumption and environmental impact being
affected.

Failure to use engine oil of the prescribed
grade and viscosity could cause damage to
engine-related components. Volvo Car Corpo-
ration disclaims warranty liability for such type
of damage.

Volvo recommends entrusting oil changes to
an authorized Volvo workshop.

Volvo uses different systems to warn if the oil
level is too low/high or the oil pressure is low. On
engine variants with an oil pressure sensor, a

warning symbol is displayed in the instrument

panel when oil pressure is low . On engine

variants with an oil level sensor, the  warn-
ing symbol in the instrument panel and display
messages are used to alert the driver. Some
engine variants have both systems. Contact a
Volvo retailer for more information.

Change the engine oil and oil filter according to
the schedule specified in the Warranty and Main-
tenance Records Information booklet. Oils of a
higher grade than that specified may be used. If
the vehicle is driven in adverse conditions, Volvo
recommends using an oil with a higher grade
than that specified.

Related information
• Checking and filling engine oil (p. 622)

• Engine oil specifications (p. 670)
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בדיקה ומילוי שמן מנוע
מפלס השמן נקבע באמצעות חיישן אלקטרוני

במקרים מסוימים יש להוסיף שמן מנוע בין הטיפולים. 
אין צורך לפעול בנושא מפלס שמן המנוע עד שהודעה בנושא תופיע בלוח המחוונים.

ניתן להבחין במפלס שמן המנוע בצג המידע המרכזי.
מפלס השמן מומחש באמצעות מדיד מפלס השמן האלקטרוני בצג המידע המרכזי 

המופיע עם התנעת הרכב. יש לבדוק את מפלס השמן באופן קבוע.

יש לפתוח את אפליקציית CAR STATUS בצג המידע המרכזי.. 1

יש להקיש על STATUS כדי להציג את מפלס שמן המנוע.. 2

MAINTENANCE AND SERVICE

622

CChheecckkiinngg  aanndd  ffiilllliinngg  eennggiinnee  ooiill
The engine oil level is monitored by an electronic
oil level sensor.

Filler pipe13.

It may be necessary to top up engine oil between
regularly scheduled services.

No action is necessary with regard to engine oil
level until a message appears in the instrument
panel.

WWAARRNNIINNGG

If this symbol is shown together
with the message Engine oil level
Service required, visit a workshop
– an authorized Volvo workshop is

recommended. The oil level may be too high.

CCAAUUTTIIOONN

If this symbol is shown together
with a message about low oil level,
for example Engine oil level low
Refill 1 liter, fill only with the indi-

cated volume, e.g. 1 liter (1 quart).

WWAARRNNIINNGG

Do not spill oil on the hot exhaust pipes as
this could cause a fire.

Viewing oil level in the center display
The oil level can be viewed using the electronic
oil level gauge in the center display once the
vehicle has been started. The oil level should be
checked regularly.

1. Open the Car Status app from App view in
the center display.

2. Tap Status to display the oil level.

Oil level graphic in the center display.

NNOOTTEE

The system cannot directly detect changes
when the oil is filled or drained. The vehicle
must have been driven approximately 30 km
(20 miles) and have been stationary
5 minutes on a level surface and with the
engine off before the correct oil level will be
displayed.

13 Engines with an electronic oil level sensor do not have a dipstick.

MAINTENANCE AND SERVICE
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הוספת נוזל קירור
נוזל הקירור משמש לקירור מנוע הבעירה הפנימית והבאתו לטמפרטורת עבודה 

תקינה ונדרשת. החום המועבר מן המנוע לנוזל הקירור משמש גם להפעלת מערכת 
חימום תא הנוסעים.

בעת מילוי נוזל קירור יש לפעול לפי ההוראות המופיעות על האריזה. אין למלא את 
מאגר נוזל הקירור במים.

במידה ואותר נוזל קירור תחת המכונית, במידה וניתן להבחין בעשן או באדים, או 
במידה ונדרש מילוי של מעל 2 ליטרים של נוזל קירור, יש ליצור קשר עם מרכז שירות 
של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא. אין להמשיך בנסיעה מחשש לנזק.

יש לפתוח את מכסה מאגר נוזל הקירור ולמלא נוזל קירור כנדרש. יש למלא נוזל 
קירור רק כאשר מנוע הרכב אינו חם. אין למלא נוזל קירור מעבר לסימן MAX המופיע 

על מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור.
MAINTENANCE AND SERVICE

}}

623

NNOOTTEE

If the conditions for measuring oil level are
not properly fulfilled (time after engine shut-
down, vehicle inclination, ambient tempera-
ture, etc.) the message No value available
will be shown in the center display. This does
not mean that anything is wrong in the vehi-
cle systems.

Related information
• Engine oil (p. 621)

• Engine oil specifications (p. 670)

• Ignition modes (p. 433)

• Vehicle status (p. 612)

RReeffiilllliinngg  ccoooollaanntt
Coolant helps keep the combustion engine at
the right operating temperature. The heat trans-
ferred from the engine to the coolant can be
used to warm the passenger compartment.

When refilling coolant, follow the instructions on
the package. Never fill the cooling system with
only water. The risk of freezing is increased with
too low or too high amounts of coolant.

If there is coolant under the vehicle, smoke from
the cooling system, or if more than 2 liters (about
2 quarts) of coolant has been added to the sys-
tem, there could be something wrong with the
cooling system and starting the vehicle could
damage the engine. Call a tow truck and do not
attempt to start the engine.

WWAARRNNIINNGG

The coolant may be very hot. Never unscrew
the cap when the coolant is hot. If coolant
must be filled, unscrew the expansion tank
cap slowly to relieve overpressure.

Coolant expansion tank, left-hand drive vehicle.
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  יש לפתוח את מכסה מאגר נוזל 
הקירור.

  יש לפתוח את מכסה מיכל 
ההתפשטות ולמלא נוזל קירור 
כנדרש. אין לעבור את המפלס 
המסומן על ידי סימן MAX בתוך 

מיכל ההתפשטות. 
יש לחזור על פעולות אלה בסדר הפוך.
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החלפת נורה
נורות הלוגן אינן זמינות בכל הדגמים ובכל השווקים. יש ליצור קשר עם מרכז שירות 

של וולוו למידע נוסף.
במידה ומתגלה תקלה בנורת LED, יש להחליפה באמצעות מרכז שירות של וולוו או 

על ידי גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

מצבר התנעה
ברכב זה קיימת מערכת חד קוטבית אשר משתמשת בשלדה ובתושבות המנוע 

כמוליכים.
המצבר משמש להתחלת פעולת המערכת החשמלית ולאפשר פעולת מערכות 

חשמליות במכונית. הסוללה ההיברידית משמשת מצבים בהם מנוע הבעירה הפנימית 
מתחיל לפעול.

סוללת ההתנעה היא סוללת AGM V12 המיועדת לטעינה רגנטיבית ולתמיכה בפעולת 
מערכות הרכב השונות.

אורך חיי סוללת ההתנעה תלוי במספר גורמים כגון מספר ההתנעות, הפריקה, סגנון 
הנהיגה, תנאי הנהיגה, האקלים וכו.

אין לנתק את סוללת ההתנעה כאשר המנוע פועל.	•
יש לוודא כי הכבלים המחוברים לקטבי סוללת ההתנעה מחוברים ומהודקים כראוי.	•

יש להשתמש בנקודות החיבור בתא המנוע כדי לחבר סוללת התנעה חיצונית או 
מטען סוללות.

אין להשתמש בקטבי סוללת ההתנעה בתא המטען.

קוטב חיובי
קוטב שלילי

1
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SSttaarrtt  bbaatttteerryy
The vehicle has a single-pole electrical system
that uses the chassis and engine mount as con-
ductors.

The start battery is used to start the electrical
system and power electrical equipment in the
vehicle. The hybrid battery is used to start the
combustion engine.

The start battery should only be replaced by a

workshop15.

The start battery is a 12 V AGM (Absorbed Glass
Mat) battery, dimensioned for regenerative charg-
ing and to support the function of the vehicle's
various systems.

The service life and performance of the start bat-
tery are affected by factors such as driving style,
driving conditions, climate, battery discharges,
number of starts, etc.

• Never disconnect the start battery while the
engine is running.

• Make sure the cables to the start battery are
correctly connected and the clamps are
securely tightened.

WWAARRNNIINNGG

• Batteries generate hydrogen gas, which
is flammable and explosive.

• Do not connect the jumper cable to any
part of the fuel system or to any moving
parts. Avoid touching hot manifolds.

• Battery fluid contains sulfuric acid. Do not
allow battery fluid to contact eyes, skin,
fabrics or painted surfaces.

• If contact occurs, flush the affected area
immediately with water. Obtain medical
help immediately if eyes are affected.

• Never expose the battery to open flame
or electric spark. Do not smoke near the
battery. Failure to follow the instructions
for jump starting can lead to injury.

Connection points

WWAARRNNIINNGG

PROPOSITION 65 WARNING

Battery posts, terminals, and related accesso-
ries contain lead and lead compounds, chemi-
cals known to the state of California to cause
cancer and reproductive harm. Wash hands
after handling.

Use the vehicle's connection points in the engine
compartment to connect an external start battery
or battery charger.

The battery terminals on the car's start battery in
the luggage/cargo area must not be used.

Positive connection point

Negative connection point

14 LED (Light Emitting Diode)
15 An authorized Volvo workshop is recommended.

2
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מיקום

סוללת ההתנעה ממוקמת באזור המטען 

AGM H8סוג סוללה

)V( 12מתח

850יכולת התנעה קרה

353X175X190גודל )אורך/עומק/גובה( במילימטרים

95קיבולת )אמפר לשעה(

וולוו ממליצה להחליף את הסוללות באמצעות מרכז שירות מורשה.
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Location

The start battery is located in the cargo compartment.

WWAARRNNIINNGG

If the starter battery is disconnected, the func-
tion for automatic opening and closing must
be reset to function correctly. A reset is
required in order for the pinch protection to
work.

Specifications for start battery

BBaatttteerryy  ttyyppee HH88  AAGGMM

Voltage (V) 12

Cold start capacityA - CCAB (A) 850

Dimensions, L×W×H 353×175×190 mm (13.9×6.9×7.5 inches)

Capacity (Ah) 95

A According to EN standard.
B Cold Cranking Amperes.

Volvo recommends that batteries are replaced by
an authorized Volvo workshop.
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סוללה היברידית
מנוע הרכב החשמלי מונע באמצעות סוללת ליתיום איון נטענת ונטולת תחזוקה.

נוזל קירור:
מערכת הקירור של הסוללה כוללת מיכל התפשטות משלה.

מפרט סוללה היברידית
סוג: ליתיום איון

KW 10.4 :מאגר כוח

MAINTENANCE AND SERVICE
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HHyybbrriidd  bbaatttteerryy
The vehicle's electric motor is powered by a
rechargeable, maintenance-free, lithium-ion
hybrid battery.

NNOOTTEE

The vehicle cannot be started if the hybrid
battery is discharged.

NNOOTTEE

If both the starter battery and the hybrid bat-
tery are discharged, both batteries must be
charged. In such cases, it is not possible to
charge only the hybrid battery first.

The starter battery must have a certain level
of charge for it to be possible to charge the
hybrid battery.

WWAARRNNIINNGG

Hybrid battery replacement may only be per-
formed by a workshop – an authorized Volvo
workshop is recommended.

Coolant
The hybrid battery's cooling system has its own
expansion tank.

CCAAUUTTIIOONN

Filling the hybrid battery coolant should only
be performed by a workshop – an authorized
Volvo workshop is recommended.

Specifications for hybrid battery
Type: Lithium-ion

Power reserve: 10.4 kWh.

NNOOTTEE

The capacity of the hybrid battery decreases
with age and use, which could result in
increased use of the combustion engine,
leading to higher fuel consumption and
reduced electric motor range.

Related information
• Battery symbols (p. 630)

• Start battery (p. 625)

• Charging the hybrid battery (p. 413)
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סמלי סוללה
על הסוללות מופיעים סמלי אזהרה

יש לחבוש משקפי הגנה

יש לפנות לספר הרכב למידע נוסף

יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים

הסוללות מכילות חומצה מעכלת

יש להימנע מעישון, להבה גלויה ו/או ניצוצות

סכנת פיצוץ

יש למחזר כנדרש

נתיכים ותיבת נתיכים
כל הפעולות החשמליות והרכיבים מוגנים על ידי מספר נתיכים המגינים על מערכת 

הרכב החשמלית מפני נזק הנובע מהתחממות או עומס יתר.

אם רכיב חשמלי או פעולה מסוימת אינם מגיבים, יתכן שנתיך נשרף עקב עומס יתר 
זמני. אם אותו נתיך נשרף באופן תכוף יתכן שקיימת בעיה ברכיב. וולוו ממליצה לפנות 

למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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איור זה הנו איור כללי- מראה הרכב עשוי להשתנות בפועל

תא מנוע

תא תחת תא הכפפות

תא בתא המטען

החלפת נתיכים
כל הפעולות החשמליות והרכיבים מוגנים על ידי מספר נתיכים המגינים על מערכת 

הרכב החשמלית מפני נזק הנובע מהתחממות או עומס יתר.

יש לפנות לתרשים הנתיכים כדי לאתר את הנתיך
יש למשוך את הנתיך החוצה בעדינות ולבדוק אותו מצידו כדי לבדוק האם חוט . 1

המתכת בתוכו שלם.

אם החוט נותק, יש להחליף את הנתיך בנתיך חדש בצבע זהה ומפרט זהה.. 2

MAINTENANCE AND SERVICE
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Location of fuseboxes

The illustration is generic - appearance may vary accord-
ing to vehicle model.

Engine compartment

Under the glove compartment

Trunk/cargo compartment

Related information
• Replacing fuses (p. 631)

• Fuses in the cargo compartment (p. 639)

• Fuses in the engine compartment (p. 632)

• Fuses under the glove compartment
(p. 636)

RReeppllaacciinngg  ffuusseess
All electrical functions and components are pro-
tected by a number of fuses in order to protect
the vehicle's electrical system from damage by
short circuiting or overloading.

1. Refer to the fuse diagram to locate the fuse.

2. Pull out the fuse and examine it from the
side to determine if the curved metal wire in
the fuse is intact.

3. If the wire is broken, replace the fuse with a
new fuse of the same color and amperage.

WWAARRNNIINNGG

Never use a foreign object or a fuse with a
higher amperage than that specified to
replace a fuse. This could cause significant
damage to the electrical system and possibly
lead to a fire.

WWAARRNNIINNGG

Contact an authorized Volvo workshop for
assistance replacing fuses not listed in the
Owner's Manual. If performed incorrectly, sig-
nificant damage can be caused to the electri-
cal system.

Related information
• Fuses and fuseboxes (p. 630)

• Fuses in the cargo compartment (p. 639)

• Fuses in the engine compartment (p. 632)

• Fuses under the glove compartment
(p. 636)

1

2

3

מיקום תיבת נתיכים
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החלפת להבי מגב אחורי
להבי המגב מסייעים בהסרת מים מן השמשה הקדמית והחלון האחורי. ביחד עם נוזל 

ניקוי החלונות, הם מנקים את השמשה ומסייעים בשיפור הראות בנהיגה. ניתן להחליף 
את להבי השמשה הקדמית והחלון האחורי.

החלפת מגב אחורי

יש להרים את זרוע המגב מהחלון ולמשוך את חלקו התחתון של המגב ימינה

 יש להרים את זרוע המגב מן החלון ולהרים את המגב מן החלון עד לעמדת עצירה.
 יש לאחוז בחלקו התחתון של להב המגב ולמשוך ימינה עד שהלהב משתחרר מן 

הזרוע.
יש ללחוץ את המגב החדש עד להישמע קליק כאשר הוא מעוגן במקומו. יש לוודא . 3

שהמגב מעוגן היטב למקומו.

יש לקפל את זרוע המגב בחזרה בכיוון החלון.. 4
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CChhaannggiinngg  rreeaarr  wwiinnddooww  wwiippeerrss
The wiper blades help remove water from the
windshield and rear window. Along with the
washer fluid, they clean the glass and help
improve visibility while driving. The windshield
and rear window wiper blades can be replaced.

Changing rear window wipers

Lift the wiper arm from the window and pull the lower
section of the blade to the right.

Grasp the center of the wiper blade and lift it
from the window to the stop position.

NNOOTTEE

When the wiper arm is halfway folded out, it
will stop in a locking position that helps pre-
vent the arm from falling back onto the rear
window. The wiper arm must be pulled past
the locking position stop in order to change
the wiper blade.

Grip the lower part of the blade and pull to
the right until the blade loosens from the
arm.

3. Press the new wiper blade until it clicks into
place. Check to make sure the blade is
securely in place.

4. Fold the wiper arm back toward the window.

CCAAUUTTIIOONN

Check the blades regularly. Neglected main-
tenance shortens the life of the blades.

Related information
• Using the rain sensor (p. 177)

• Using the windshield and headlight washers
(p. 179)

• Using automatic rear window wiping when
backing up (p. 180)

• Using the rain sensor's memory function
(p. 178)

• Using the rear window wiper/washer
(p. 180)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Windshield wipers in the service position
(p. 659)

• Replacing windshield wiper blades (p. 658)

• Using the windshield wipers (p. 176)

• Wiper blades and washer fluid (p. 176)
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החלפת מגבי שמשה קדמית

להבי המגב מסייעים בהסרת מים מן השמשה הקדמית והחלון האחורי. ביחד עם נוזל 
ניקוי החלונות, הם מנקים את השמשה ומסייעים בשיפור הראות בנהיגה. ניתן להחליף 

את להבי השמשה הקדמית והחלון האחורי.
יש להרים את זרועות המגב למצב שירות. מצב שירות מופעל/מנוטרל באמצעות . 1

פונקציית הצפיה בצג המידע המרכזי כאשר המכונית נייחת והמגבים אינם פועלים.

יש למקם את המגב במצב הסרה באמצעות קיפולו החוצה מזרוע המגב עד . 2
להישמע קליק.

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שבחיבור המגב ולמשוך את להב המגב ישר מחוץ . 3
ל-3 במקביל לזרוע המגב.

יש להחליק את להב המגב החדש למקומו עד להישמע קליק.. 4

יש לקפל את הלהב בחזרה בכיוון הזרוע עד להישמע קליק. הלהב כבר אינו במצב . 5
הסרה ויכול לפעול.

יש לוודא כי הלהב מעוגן היטב למקומו.. 6

יש ללחוץ את הלהב אל השמשה.. 7
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RReeppllaacciinngg  wwiinnddsshhiieelldd  wwiippeerr  bbllaaddeess
The wiper blades help remove water from the
windshield and rear window. Along with the
washer fluid, they clean the glass and help
improve visibility while driving. The windshield
and rear window wiper blades can be replaced.

Replacing wiper blades

1. Raise the wiper arms to the service position.
Service position is activated/deactivated via
the function view in the center display when
the car is stationary and the windshield wip-
ers are not on.

2.  Put the wiper blade in removal position
by folding it out from the wiper arm until it
clicks.

3.  Press and hold the button on the wiper
blade attachment and pull the wiper blade

straight out , parallel with the wiper arm.

4. Slide in the new wiper blade until it clicks
into place.

5. Fold the blade back toward the arm until it
clicks into place. The blade is no longer in its
removal position and can once again be
moved.

6. Check to make sure the wiper blade is
securely in place.

7. Press the wiper blade back against the wind-
shield.

Wiper blades come in varying lengths

NNOOTTEE

When changing wiper blades, make sure that
the blades are of different lengths. The blade
on the driver's side is longer than the one on
the passenger side.

Related information
• Using the rain sensor (p. 177)

• Using the windshield and headlight washers
(p. 179)

• Using automatic rear window wiping when
backing up (p. 180)

• Using the rain sensor's memory function
(p. 178)

• Using the rear window wiper/washer
(p. 180)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Windshield wipers in the service position
(p. 659)

• Changing rear window wipers (p. 657)

• Using the windshield wipers (p. 176)

• Wiper blades and washer fluid (p. 176)
MAINTENANCE AND SERVICE
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RReeppllaacciinngg  wwiinnddsshhiieelldd  wwiippeerr  bbllaaddeess
The wiper blades help remove water from the
windshield and rear window. Along with the
washer fluid, they clean the glass and help
improve visibility while driving. The windshield
and rear window wiper blades can be replaced.

Replacing wiper blades

1. Raise the wiper arms to the service position.
Service position is activated/deactivated via
the function view in the center display when
the car is stationary and the windshield wip-
ers are not on.

2.  Put the wiper blade in removal position
by folding it out from the wiper arm until it
clicks.

3.  Press and hold the button on the wiper
blade attachment and pull the wiper blade

straight out , parallel with the wiper arm.

4. Slide in the new wiper blade until it clicks
into place.

5. Fold the blade back toward the arm until it
clicks into place. The blade is no longer in its
removal position and can once again be
moved.

6. Check to make sure the wiper blade is
securely in place.

7. Press the wiper blade back against the wind-
shield.

Wiper blades come in varying lengths

NNOOTTEE

When changing wiper blades, make sure that
the blades are of different lengths. The blade
on the driver's side is longer than the one on
the passenger side.

Related information
• Using the rain sensor (p. 177)

• Using the windshield and headlight washers
(p. 179)

• Using automatic rear window wiping when
backing up (p. 180)

• Using the rain sensor's memory function
(p. 178)

• Using the rear window wiper/washer
(p. 180)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Windshield wipers in the service position
(p. 659)

• Changing rear window wipers (p. 657)

• Using the windshield wipers (p. 176)

• Wiper blades and washer fluid (p. 176)
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להבים במצב שירות
על להבי המגבים להיות במצב שירות )אנכי( במהלך פעולות מסוימות כגון החלפת 

להבי מגב.

להבי המגב חייבים להיות במצב שירות בעת החלפה, ניקיון או הרמה של הלהבים 
)למשל כדי לגרד קרח או שלג מהחלון(.

הפעלה/נטרול מצב שירות
ניתן להפעיל או לנטרל את מצב שירות כאשר הרכב נייח והמגבים 

אינם פועלים. מצב שירות מופעל/מנוטרל באמצעות פעולה בצג 
המידע המרכזי.

יש לטפוח על כפתור מצב שירות. נורת החיווי בכפתור תואר כאשר 
מצב שירות מופעל. המגבים ינועו למצב אנכי כאשר מצב שירות 

מופעל. כדי לנטרל את מצב שירות יש ללחווץ על הכפתור פעם אחת. אור החיווי יעלם 
כאשר מצב שירות מנוטרל.

המגבים יצאו ממצב שירות כאשר: 
המגבים הופעלו	•
המתזים הופעלו	•
חיישן הגשם הופעל	•
הרכב בתנועה	•
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WWiinnddsshhiieelldd  wwiippeerrss  iinn  tthhee  sseerrvviiccee
ppoossiittiioonn
The windshield wiper blades must be in the serv-
ice (vertical) position for certain operations, e.g.
replacing the blades.

Windshield wipers in the service position.

The windshield wipers must be in the service
position when replacing, washing or lifting the
blades (e.g. to scrape ice or snow from the wind-
shield).

CCAAUUTTIIOONN

Before placing the wipers in service position,
ensure that they have not frozen to the wind-
shield.

Activating/deactivating service position
The service position can be activated/deactivated
when the vehicle is stationary and the windshield
wipers are switched off. Service position is acti-
vated/deactivated via Function view in the center
display:

Tap the Wiper Service
Position button. The indicator
light in the button will illuminate
when service position is acti-
vated. The windshield wipers
will move to the vertical posi-
tion when service position is

activated. To deactivate the service position, tap
Wiper Service Position once. The indicator light
in the button will go out when service position is
deactivated.

The wiper blades will also move out of service
position if:

• The windshield wipers are turned on.

• The windshield washers are turned on.

• The rain sensor is activated.

• The vehicle begins moving.

CCAAUUTTIIOONN

If the wiper arms in service position are raised
from the windshield, they must be folded back
against the windscreen before activating wip-
ing, washing or rain sensor as well as before
departure. This is to prevent scratching the
paint on the hood.

Related information
• Using the rain sensor (p. 177)

• Using the windshield and headlight washers
(p. 179)

• Using automatic rear window wiping when
backing up (p. 180)

• Using the rain sensor's memory function
(p. 178)

• Using the rear window wiper/washer
(p. 180)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Replacing windshield wiper blades (p. 658)

• Changing rear window wipers (p. 657)

• Using the windshield wipers (p. 176)

• Wiper blades and washer fluid (p. 176)
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WWiinnddsshhiieelldd  wwiippeerrss  iinn  tthhee  sseerrvviiccee
ppoossiittiioonn
The windshield wiper blades must be in the serv-
ice (vertical) position for certain operations, e.g.
replacing the blades.

Windshield wipers in the service position.

The windshield wipers must be in the service
position when replacing, washing or lifting the
blades (e.g. to scrape ice or snow from the wind-
shield).

CCAAUUTTIIOONN

Before placing the wipers in service position,
ensure that they have not frozen to the wind-
shield.

Activating/deactivating service position
The service position can be activated/deactivated
when the vehicle is stationary and the windshield
wipers are switched off. Service position is acti-
vated/deactivated via Function view in the center
display:

Tap the Wiper Service
Position button. The indicator
light in the button will illuminate
when service position is acti-
vated. The windshield wipers
will move to the vertical posi-
tion when service position is

activated. To deactivate the service position, tap
Wiper Service Position once. The indicator light
in the button will go out when service position is
deactivated.

The wiper blades will also move out of service
position if:

• The windshield wipers are turned on.

• The windshield washers are turned on.

• The rain sensor is activated.

• The vehicle begins moving.

CCAAUUTTIIOONN

If the wiper arms in service position are raised
from the windshield, they must be folded back
against the windscreen before activating wip-
ing, washing or rain sensor as well as before
departure. This is to prevent scratching the
paint on the hood.

Related information
• Using the rain sensor (p. 177)

• Using the windshield and headlight washers
(p. 179)

• Using automatic rear window wiping when
backing up (p. 180)

• Using the rain sensor's memory function
(p. 178)

• Using the rear window wiper/washer
(p. 180)

• Filling washer fluid (p. 660)

• Replacing windshield wiper blades (p. 658)

• Changing rear window wipers (p. 657)

• Using the windshield wipers (p. 176)

• Wiper blades and washer fluid (p. 176)
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מפרט שמן מנוע
יש להשתמש בשמן מנוע סינטטי מלא בתקן של לפחות ACEA A5/B5. דרג נמוך יותר 

עלול לפגוע בצריכת הדלק, ביצועי המנוע או ההגנה על המנוע.

צמיגות שמן
צמיגות לא נכונה עלולה לקצר את מרווחי הטיופולים במהלך שימוש רגיל. שמן 
בצמיגות SAE 5W30 מספק צריכת דלק מיטבית והגנה למנוע כמובא בטבלה זו.

תנאי נהיגה קיצוניים
VCC RB 20-2AE/SAE בתנאים קיצוניים יש להשתמש בשמן

כמות שמן
ליטר )משוער(: 5.6

SPECIFICATIONS

670

EEnnggiinnee  ooiill  ssppeecciiffiiccaattiioonnss
Fully synthetic engine oil of at least
ACEA A5/B5 must be used. Lower oil grades
may not offer the same fuel economy, engine
performance or engine protection.

Volvo recommends:

General
See the Service and warranty booklet for infor-
mation about oil change intervals.

NNOOTTEE

This vehicle is delivered from the factory with
synthetic oil.

Do not use oil additives.

Oil viscosity
The wrong oil viscosity can shorten engine serv-
ice life during normal use. SAE 5W-30 provides
good fuel economy and engine protection. See
the viscosity chart.

Viscosity chart

EExxttrreemmee  ddrriivviinngg  ccoonnddiittiioonnss
Volvo's VCC RBS0-2AE/SAE 0W20 oil is recom-
mended for extreme conditions.

Oil volume

TThhee  ooiill  vvoolluummee  ffoorr  tthhee  eennggiinnee  iiss::

Liter (approx) 5.6

US qts (approx) 5.9

Related information
• Type designations (p. 662)

• Checking and filling engine oil (p. 622)

• Engine oil (p. 621)

לחצי ניפוח מאושרים
לחצי ניפוח צמיגים אלה מומלצים על ידי וולוו לרכב זה.

לחץ ניפוח קר לעד חמישה נוסעיםמידת צמיג

)PSI( ’קד)PSI( ’אח

235/60R18

235/55R19

255/45R20

3535

255/40R21

265/35R22

3838

--גלגל חלופי זמני
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חיבור עינית גרירה
יש להשתמש בעינית הגרירה כדי לגרור רכב אחר. יש להבריג את עינית הגרירה 
בבטחה לתוך ההברגה הייעודית שמאחורי כיסוי בצידו הימני של הפגוש האחורי.

חיבור עינית גרירה
 יש להוציא את ערכת הגרירה מערכת הכלים המאוחסנת תחת רצפת תא המטען.

 יש להסיר את הכיסוי - יש ללחוץ על הסמן באמצעות האצבע בזמן פתיחת הצד/
פינה הנגדי באמצעות מטבע או מברג שטוח.

יש להדק את עינית הגרירה בהברגה, למשל באמצעות הכנסת מפתח גלגלים . 3
וסיבוב מפתח הגלגלים תוך שימוש בו כידית.

הסרת עינית גרירה
יש לפתוח את הברגת עינית הגרירה עם תום השימוש ולהחזירה למיקומה הייעודי 

בערכת הכלים.
יש להחזיר את כיסוי נקודת חיבור עינית הגרירה בפגוש למקומו.

STARTING AND DRIVING

* Option/accessory.484

AAttttaacchhiinngg  aanndd  rreemmoovviinngg  tthhee  ttoowwiinngg
eeyyeelleett
Use the towing eyelet to tow another vehicle.
Screw the towing eyelet securely into place in
the threaded outlet behind the cover on the
right-hand side of the rear bumper.

NNOOTTEE

If the vehicle is equipped with a towbar, there
is no rear attachment for the towing eye.

Attaching the towing eyelet

Take out the towing eyelet, which is stored in
a foam block under the floor in the cargo
compartment.

Remove the cover - press the marker with
your finger while prying open the opposite
side/corner open with a coin or similar.

> The cover turns along its center line and
can then be removed.

3. Screw in the towing eyelet until it reaches its
stop.

Fasten the eyelet securing by, for example,
inserting a lug wrench* through it and using
this as a lever.

CCAAUUTTIIOONN

It is important that the towing eye is screwed
in securely as far as possible.

Removing the towing eyelet
– Unscrew the towing eyelet after use and

return it to its storage location in the foam
block.

Replace the cover on the bumper.

Related information
• Towing using a towline (p. 483)

• Recovery (p. 485)

• Tool kit (p. 570)
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חלק זה מתיחס לשינוע הרכב באמצעות גרר או רכב דומה
יש ליצור קשר עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

במקרים מסוימים ניתן להשתמש בעינית הגרירה כדי להעלות את הרכב על גרר

ברכב אשר מצויד בבקרת מתלים הידראולית
אם הרכב מצויד במערכת בקרת מתלים הידראולית, יש לנטרל את פעולתה לפני 

הרמת הרכב על גרר. ניתן לנטרל את המערכת בצג המידע המרכזי.
יש להקיש על הגדרות בחלק העליון.. 1

יש להקיש על “הרכב שלי” ולאחר מכן “בלם חניה ומתלים”.. 2

יש לבחור בנטרול מערכת בקרת מתלים הידראולית.. 3

מיקום הרכב ומרווח הגחון שלו מאפשרים לקבוע האם ניתן להעלות את הרכב על 
גרר, אם העליה לגרר תלולה מדי או שמרווח הגחון תחת הרכב אינו מספיק, מה 
שעלול לגרום לנזק. במקרה זה יש להרים את הרכב באמצעות ציוד הרמה ייעודי.

תחזוקה ושירות
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XC60 נספח דיזל וולוו
המפורט בעמוד הבא רלוונטי לגרסאות וולוו XC60 המצויידות במנוע דיזל.

הסמל הזה נדלק כאשר מפלס נוזל AdBlue נמוך או במקרה של תקלה 
.AdBlue במערכת

AdBlue מילוי נוזל
קיבולת מיכל נוזל AdBlue 11.5ל’

בדיקת מפלס

1. פתח אפליקציית Status Car הנראית בחלון האפליקציות.

AdBlue להציג את מפלס נוזל STATUS 2. לחץ

הצגה גרפית של מפלס AdBlue בתצוגה המרכזית

כל קו מייצג לערך 25% מקיבולת המיכל. כאשר פחות מ-25% נותרים במיכל, הצבע של 
הסמן הופך לצהוב, כאשר המפלס יורד ל-10% או פחות הסמן הופך לאדום.

STARTING AND DRIVING

}}

483

Checking AdBlue level
1.

Open the Car Status app in the app view.

2.

Press Status to show the AdBlue level.

Graphic for AdBlue level in the centre display.

Each cursor represents approx. 25% of a
full tank.

When less than 25 % of the tank remains
available, the colour of the remaining cur-
sor changes to amber, and at less than
10 % it turns red.

Filling
When the AdBlue level starts
to become low, a symbol illu-
minates in the driver display
and the AdBlue level low
message is shown.

1. Open the fuel filler flap with a gentle press
on the rear of the flap.

2.

Open the blue cover for the smaller filler
pipe intended for AdBlue.
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XC60 נספח דיזל וולוו
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מילוי
כאשר מפלס נוזל AdBlue מתחיל להיות נמוך, ידלק סמל בלוח המחוונים 

.low level AdBlue של הנהג ובמקביל תוצג הודעה

1. פתח את דלתית התדלוק על ידי לחיצה על צידה האחורי )לכיוון זנב הרכב(.

.AdBlue 2. פתח את פקק המילוי הכחול )הקטן יותר( המיועד לנוזל

3. מלא את המיכל בכמות הנכונה )עד 11.5 ל’(. יש להימנע ממילוי-יתר של המיכל. 
.CarStatus הכמות שאפשר למלא מופיע בחיווי

מיכל ריק ומנוע דיזל
במידה והמנוע מדומם בשל מחסור בסולר, מערכת הסולר צריכה כמה דקות כדי 
לבצע בדיקה. אחרי תידלוק בסולר ולפני ההתנעה מחדש יש לבצע את השלבים 

הבאים:

המפתח החכם צריך להיות בתוך הרכב.. 1

הצב את מערכת ההצתה במצב II - סובב את מתג ההצתה בכיוון השעון מבלי . 2
ללחוץ על הבלם או על דוושת המצמד - אם מצויד -  )הרכב לא יניע(. יש להחזיק 
את מתג ההצתה מסובב במשך כ-4 שניות. אחרי 4 שניות שחרר את המתג אשר 

יחזור בעצמו למצבו המקורי.

המתן 1 דקות.. 3

התנע את המכונית.. 4

STARTING AND DRIVING
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מסנן חלקיקים
דגמי וולוו המונעים בדיזל מצויידים במסנן חלקיקים כדי לשפר את פליטת המזהמים. 

חלקיקים בגזי הפליטה נאספים במסנן החלקיקים בתנאי נהיגה רגילים. בהינתן 
התנאים הנכונים מתחיל תהליך רגנרציה פנימי שנועד לשרוף את החלקיקים 

שהצטברו ולנקות את המסנן. כדי להתחיל את הרגנרציה על המנוע להגיע לטמפ’ 
העבודה הנורמלית שלו. רגנרציה מתחילה ומסתיימת האופן אוטומטית ואורכת לרוב 

בין 20 ל-30 דקות.

שים לב! 
בזמן הרגנרציה עשויות להופיע התופעות הבאות:

הפחתה זמנית וקטנה בכוח המנוע	•
צריכת הדלק עולה זמנית	•
ריח קל של בערה	•

חשוב! אם מסנן החלקיקים סתום ומלא יתכן כי זה יקשה על המנוע להתניע. במצב 
כזה ייתכן ויהיה צורך להחליף את המסנן כולו.

כאשר נוהגים מרחקים קצרים במהירות איטית עם מנוע דיזל

היכולת של מערכת סינון החלקיקים מושפעת מאופי הנהיגה ברכב. נהיגה למרחקים 
משתנים ובמהירות משתנה היא חיונית כדי לקבל מהמערכת את הסינון המיטבי ועם 

יעילות אנרגטית מירבית.

נהיגה של מרחקים קצרים במהירות נמוכה )או במזג אוויר קר מאד(, לעיתים תכופות 
ובתנאים שבהם המנוע לא מגיע לטמפ’ העבודה, עשויה להוביל לתקלות אשר יפעילו 

את חיווי התקלה והודעות אזהרה. אם הרכב מבלה בעיקר בעיר ובפקקים זה חיוני 
לנהוג במהירות גבוהה בכבישים ביניעירוניים כדי לאפשר למערכת לבצע רגנרציה של 

מסנן החלקיקים.

על המכונית לנסוע בכביש מהיר או בינעירוני במהירות העולה על 60 קמ”ש למשך 	•
לפחות 20 דקות. יש לעשות זאת לפחות פעם אחת בין תדלוקים.

XC60 נספח דיזל וולוו
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כתב אחריות ושירות לרכבי וולוו

לקוח יקר
תודה שבחרת לרכוש את הוולוו שלך באוטומקס. אנחנו יודעים שעמדו בפניך אפשרויות בחירה רבות ומעריכים 
מאד את בחירתך בחברתנו. חשוב לנו שחווית הבעלות ברכב תהיה מהנה ומשביעת רצון עבורך ממש כמו חווית 

הקניה ולשם כך אנו מעמידים לרשותך מחלקת שירות המתמחה בכלי הרכב שאנו מייבאים. כל כלי הרכב 
זכאים ל אחריות יצרן או לפי העניין לאחריות יבואן – חשוב להכיר את תנאי האחריות ואת אופן מימושה על מנת 

להקל על תהליך הטיפול ברכב. חשוב גם שתקפיד על טיפול שוטף ברכב בהתאם למפרט הטיפולים שקבע 
היצרן כפי שמופיע בספר הנהג. 

תקופת האחריות
חברת גלובל אוטומקס בע"מ )להלן :"אוטומקס" או "היבואן"( אחראית לתיקון או החלפה, במוסכים המורשים 
מטעמה ללא תשלום, של כל חלק מקורי שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם בחומר או בייצור וזאת בתנאי 

שימוש רגילים ברכב למעט אותם פריטים ומקרים המפורטים בהמשך ובפרק ”הגבלת האחריות" )להלן: 
”האחריות”( וזאת למשך תקופה של שנתיים, ללא הגבלת מרחק נסיעה מצטבר, ולמשך שנה נוספת )שלישית ( 
או עד לצבירת 100,000 ק”מ מיום מסירת הרכב ללקוח )להלן "תחילת האחריות"(; לפי המוקדם להלן: ”תקופת 

האחריות”. 

ביצוע האחריות
עם אירוע תקלה בתקופת האחריות,  עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות, על הלקוח לפנות 

למחלקת השירות של אוטומקס בטלפון 3889 * או באמצעות דוא"ל info@automax.co.il  או להביא 
את הרכב למוסך מורשה מטעם אוטומקס )המפורטים באתר האינטרנט www.automax.co.il( מיד עם 
גילוי התקלה ברכב ולאפשר ליבואן, בעצמו או באמצעות. מוסכים מורשים מטעמו, לתקן את הפגם. אי 

קיום חובת הלקוח כאמור עלולה לגרום להחמרה במצב הרכב ולנזקים, ותגרום לפקיעת האחריות. 

התקלה תיבדק והיא תוכר כפגם עליו חלה האחריות, אם לאחר הבדיקה יאשר היבואן כי הפגם הוא 
פגם שמקורו בחומר לקוי או פגם שמקורו בייצור. אישור כאמור יהיה בתוקף רק אם יינתן בכתב ע"י 

הגורם הטכני המוסמך אצל היבואן.

תנאי האחריות
כל תיקון במסגרת כתב האחריות לרכב אשר היבואן ו/או יצרן הרכב ו/או מי מטעמם נושאים לפחות ב-50%   
מהתשלום בגין תיקון כאמור,  יבוצע במוסך מורשה מטעם היבואן תוך שימוש בחלפים מקוריים שנרכשו אצל 

היבואן. 

האחריות תחול בתחומי מדינת ישראל בלבד.

אחריות לרכיבי המערכת ההיברידית )ברכבים בהם קיימת מערכת זו(
תקופת האחריות לרכיבי המערכת ההיברידית תהיה למשך 5 שנים או 100,000 ק"מ ממועד מסירת הרכב 

ללקוח, המוקדם מבניהם. האחריות חלה על המרכיבים הבאים בלבד : מצבר מתח גבוה, יחידת בקרת מצבר, 
ממיר מתחים ויחידת בקרת המערכת ההיברידית.

כתב אחריות
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הגבלת האחריות – מה לא כלול באחריות
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות לתיקון פגמי ייצור בלבד, כמובהר לעיל, למען הסר ספק יובהר גם כי: האחריות 

לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:

התקנה ברכב של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה, אלא אם התקנה כאמור בוצעה   .1
ע"י היבואן. 

שירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, אם שירות כאמור הוענק   .2
על ידי מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם היבואן , אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי 

העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם או מועדם.

תיקונים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון כגון: מרוצי מכוניות, העמסת יתר, הזנחה, שינויים ברכב, הסבות,   .3
שימוש לרעה, שימוש בתוספים וחומרי עזר שאינם באישור היצרן, שימוש בדלקים ונוזלים מזוהמים, מעבר 

דרך מים שעומקם אפשר יניקת מים לתוך המנוע.

נזק או קורוזיה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי זיהום סביבתי כגון: גשם חומצי, נפולת כימית, זיהום   .4
תעשייתי, נשורת מעצים, צואת ציפורים וכו‘, מלח, ברד, סופות, ברקים, הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי 

כוח עליון - אינם נכללים במסגרת האחריות. 

חלודה בחלקו החיצוני של המרכב התחתון, או חלודה בחלקי פח חיצוניים שניזוקו ממכה או תאונה.  .5

פגמים כתוצאה משינוי במבנה הרכב או במפרטי הרכב או בחלק מחלקיו שלא לפי הוראות היצרן ו/או   .6
שינויים בניגוד להוראות הדין, כגון: שינויים במידת הצמיגים, שינויים במנוע, ברכיביו או בבקרת הפעלתו 

הגורמים לשינוי בהספק הרכב, שינויים במתלי הרכב או התקנת מיגוני גחון, שינוי או מחיקת מספר זיהוי 
הרכב או מספר זיהוי המנוע, פגמים הנובעים מהעמסת הרכב מעל המשקל המותר ו/או מעל העומס המותר, 

על כל אחד מהסרנים ולו באופן זמני, פגמים הנובעים מחילוץ הרכב, גרירת הרכב או תיקון דרך שלא לפי 
הוראות היצרן. 

תקלה ברכב שאירעה לאחר שתי שנות אחריות שבו נעשה שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק או שהוחלף   .7
בו מד המרחק, כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב נסע, אינה נכללת במסגרת האחריות.

האחריות לא תחול על תקלה, ליקוי,  או פגם שהם תוצאה של: תאונה, שבר מכני שנגרם שלא כתוצאה   .8
מליקוי בחומר או בייצור, בלאי טבעי,  באשר לאופן השימוש ברכב.  בנוסף, לא תחול האחריות על מוצרי 

התעבורה הבאים:

מצתים. א. 

נורות, פנסים. ב. 

מסנני אוויר, שמן ודלק. ג. 

רפידות מצמד, רפידות בלמים, צלחות בלמים. ד. 

להבי מגבים וחלקי גומי. ה. 

כוונון ואיזון אופנים. ו. 

מצבר הנעה - האחריות ניתנת ל 36 חודשים ללא הגבלת ק"מ.   ז. 

צמיגים - האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים באמצעות יבואן הצמיגים או נציג היצרן בישראל. ח. 

מערכת טעינה - אם הורכב ברכב מכשיר קשר או מערכת אחרת הצורכת זרם מעל צריכת הזרם  ט. 
המרבית שצורך הרכב כאשר כל מערכותיו מופעלות בסיבובי סרק או כאשר המנוע דומם.

האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך שרות עליהם ומסר את הרכב לשם תיקונם במשך 
תקופת האחריות ואינה חלה על פגמים שנתגלו, או התגלו, במשך תקופת האחריות, אך לא נמסרו לתיקון 

במוסך מורשה במשך תקופת האחריות.

הפחתה הדרגתית בקיבול מצבר ההסעה )מצבר ליתיום-יון(  ברכבים בהם מותקן מצבר כזה- קיבולת זו   .9
פוחתת בהדרגה עם הזמן והשימוש בהתאם לתנאי הסביבה ותנאי השימוש, ואינה מכוסה במסגרת האחריות.

כתב אחריות



71

הגבלת אחריות לנזקים ישירים בלבד
כתב האחריות זה מחייב את היבואן לתקן פגמים עליהם חל כתב האחריות. היבואן אינו אחראי לנזקים שנגרמו 

ללקוח, ככל שנגרמו,כתוצאה מהפסד זמן, הפסד כסף או הפסד רווח, אי נוחות, אובדן רכוש, הוצאות שכירת 
רכב, גרירה או נזק אחר כלשהו שנגרם במישרין או בעקיפין ללקוח כתוצאה מפגם ייצור ברכב או במוצר 

תעבורה או כתוצאה מתיקונם. עלות גרירה תשולם למוסך המורשה הקרוב בלבד ובתנאי שאושרה מראש על 
ידי מחלקת השירות של היבואן. לא ישולמו במפורש פיצויים ענשיים, דמי נזק למופת או דמי נזק מכופלים.

החובה לבצע טיפולים שגרתיים
הלקוח חייב להקפיד לבצע טיפולים שגרתיים ברכב כל 15,000  ק"מ או אחת לשנה, לפי הקודם, וזאת לפי 

מפרט הטיפולים של היצרן . מומלץ לבצע את הטיפולים במוסכים שהוסמכו לכך ע"י היבואן, כיוון שהם מכירים 
היטב את הרכב, ועוברים השתלמויות לצורך כך.  עם זאת, הלקוח רשאי לבצע את הטיפולים במוסך אחר, 

מורשה ע"י משרד התחבורה,  בתנאי שהטיפולים נעשו תוך שימוש במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות 
והתאמה להוראות היצרן.

התשלום עבור טיפולים שיגרתים ברכב חל על הלקוח. טיפולים שיגרתים מבוצעים בתשלום, מאחר והאחריות 
אינה חלה על אחזקת הרכב )טיפולים שגרתיים(, אלא על פגמי ייצור בלבד.

על הלקוח לוודא שהוא מקבל מהמוסך חשבונית מפורטת לכל טיפול, כאשר בחשבונית מצוינות הפעולות 
שבוצעו ומוצרי התעבורה שהשתמשו בהם, כאשר הם מוגדרים במדויק,  ע"י מספר קטלוגי או תיאור מדויק אחר.

בעת הכנסת הרכב למוסך מורשה מטעם היבואן לצורך תיקון באחריות הלקוח יידרש להציג את כל החשבוניות,  
כתנאי לביצוע התיקון הנדרש במסגרת האחריות.בעת מכירת הרכב נא הקפד להעביר תיעוד זה לבעליה 

החדשים של המכונית.

אנו ממליצים לך להשתמש בחלפים, שמנים ונוזלים מקוריים של וולוו שיאפשרו לך לשמור לאורך זמן על איכות 
ורמת אחזקה גבוהה של מכוניתך. חלפים, שמנים ונוזלים אלו נבדקו והותאמו במיוחד לשם תחזוקה מיטבית של 

מכוניתך.

כתב אחריות
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