


VÄLKOMMEN! 
Bản Hƣớng dẫn sử dụng nhanh này mô tả hàng loạt các tính năng trên chiếc Volvo của bạn. Các thông tin hƣớng dẫn sử dụng chi 

tiết hơn đƣợc cung cấp trong xe, trong ứng dụng và trên trang web. 

 
  MÀN HÌNH TRUNG TÂM XE 

 
Thông tin hƣớng dẫn sử dụng đƣợc hiển thị trên màn hình trung tâm 
xe, có thể dễ dàng tiếp cận phía trên. 

 
 

               ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

 
Thông tin hƣớng dẫn sử dụng có sẵn trên ứng dụng (Volvo 
Manual) dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ứng 
dụng này còn có các video hƣớng dẫn các chức năng chọn lọc. 

 

                                                                                  TRANG HỖ TRỢ CỦA VOLVO 

 
Trang hỗ trợ các xe Volvo (support.volvocars.com) có các sách 

hƣớng dẫn và video hƣớng dẫn, cũng nhƣ các thông tin và trợ giúp 
bổ sung cho chiếc Volvo và quyền sở hữu xe của bạn. 

 

           THÔNG TIN BẢN IN 

 
Phần thông tin bổ sung cho sách hƣớng dẫn sử dụng nằm trong 
hộp đựng găng tay chứa các thông tin về cầu chì và các thông số 
kỹ thuật, kèm theo một bản tóm tắt các thông tin quan trọng và 

thiết thực. Bạn cũng có thể đặt hàng bản in sách hƣớng dẫn và tài 
liệu bổ sung liên quan. 





 

 



 
 
 

KHỞI ĐỘNG 

Để khởi động chiếc Volvo của bạn theo cách tốt nhất có thể, có 
một số chức năng, thuật ngữ và lời khuyên có thể hữu ích khi biết. 

Volvo ID 

Volvo ID là ID cá nhân cung cấp khả năng truy cập một số dịch 

vụ trực tuyến1. Một số ví dụ là My Volvo - một trang web cá nhân 
dành cho bạn và xe, Volvo On Call*, dịch vụ bản đồ và tùy chọn 
đặt trƣớc bảo dƣỡng và sửa chữa. Bạn có thể tạo Volvo ID thông 
qua My Volvo, ứng dụng Volvo On Call hoặc trực tiếp trong xe 
của bạn. 

Sensus 

Sensus là giao diện thông minh của xe và bao gồm tất cả các 
giải pháp trong xe liên quan đến dịch vụ giải trí, kết nối Internet, 
điều hƣớng* và thông tin. Chính Sensus làm cho việc giao tiếp 
giữa bạn, xe và thế giới bên ngoài có thể thực hiện đƣợc. 

Volvo On Call* 

Volvo On Call là hệ thống hỗ trợ cài sẵn có ứng dụng cung cấp 
cho bạn thiết bị điều khiển chiếc Volvo từ xa. Với Ứng dụng Volvo 

On Call, bạn có thể đặt điều kiện của xe trƣớc khi lái, khóa/mở 
khóa xe, xem nơi đỗ xe, ghi nhật ký hành trình và nhận cảnh báo 

trộm cắp. Tải về ứng dụng Volvo On Call để bắt đầu. 

Volvo On Call cũng bao gồm hỗ trợ lề đƣờng và hỗ trợ khẩn cấp 

sử dụng các nút ON CALL và SOS ở bảng điều khiển nóc xe. 

Hồ sơ người lái 

Nhiều cài đặt đƣợc thực hiện trong xe có thể phù hợp với sở 
thích cá nhân của ngƣời lái và đƣợc lƣu lại vào một hoặc nhiều 

hồ sơ ngƣời lái. Mỗi phím có thể đƣợc liên kết với một hồ sơ 
ngƣời lái. 

Kích hoạt và cài đặt hồ sơ ngƣời lái ở phần trên của màn hình 

trung tâm: Settings     System     Driver Profiles. 
 

 
 
 
 

1  Các dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào cấu hình xe và thị trƣờng. 



 





 



 
 
 

KHÓA/MỞ KHÓA 

Chìa khóa điều khiển từ xa 

Bấm nhanh một lần để khóa cửa và cốp xe và bật chuông 
báo động*. Bấm giữ lâu hơn để đồng thời đóng cửa sổ trời* 
và mọi cửa sổ bên. 

Bấm nhanh một lần để mở khóa các cửa và cốp xe và hủy 
chuông báo động. Bấm giữ lâu hơn để đồng thời mở mọi 
cửa sổ bên. 

Bấm nhanh một lần để mở khóa và hủy chuông báo động chỉ 
đối với cốp xe. Bấm giữ lâu hơn để mở hoặc đóng cốp xe điều 
khiển bằng điện* . 

Chức năng kích hoạt các bộ chỉ hƣớng và còi để thu hút sự 
chú ý khi cần. Nhấn giữ nút trong ba giây để kích hoạt. 

Khóa riêng 

Khóa riêng khóa cốp xe, có thể thực hiện khi chẳng hạn 

nhƣ xe đƣợc đƣa vào để bảo dƣỡng. Việc khóa hộp 
đựng găng tay đƣợc thực hiện thủ công bằng chìa khóa 

đi kèm. 

- Ở chế độ xem chức năng của màn hình trung tâm, 

chạm vào Private Locking (Khóa riêng) để kích hoạt/khử kích 

hoạt chức năng. 
Cửa sổ hiện ra để kích hoạt/hủy kích hoạt. Mã bốn chữ số đƣợc 

chọn mỗi lần khóa đƣợc sử dụng. Phải chọn thêm một mã bảo 
mật lần đầu tiên sử dụng chức năng. 
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MÀN HÌNH TRUNG TÂM 

Bạn có thể thực hiện các cài đặt và điều khiển hầu hết các chức 
năng trên màn hình trung tâm. Màn hình trung tâm có ba chế độ 
xem chính, mà bạn chạm đến bằng cách lƣớt phải/trái: chế độ 
xem trang chủ, chế độ xem chức năng và chế độ xem ứng dụng. 
Cũng có chế độ xem phía trên mà bạn tiếp cận bằng cách kéo 
phần trên của màn hình xuống. 

Thay đổi bề ngoài trên màn hình trung tâm bằng cách chọn 

chủ đề trong Settings My Car     Displays ở chế độ xem phía 
trên. Ở đây bạn cũng có thể chọn nền tối hoặc sáng. 

Trở lại cấu trúc menu bằng cách ấn nhanh vào nút home vật lý 

dƣới màn hình. Ấn giữ lâu hơn đƣa bạn về chế độ xem trang chủ. 

Khi vệ sinh màn hình trung tâm, khóa tính năng cảm ứng bằng 
cách nhấn và giữ nút home vật lý dƣới màn hình. Kích hoạt lại 

màn hình bằng cách ấn nhanh vào nút home. 

Thanh trạng thái ở phía trên màn hình hiển thị các hoạt động 
trong xe. Thông tin mạng và thông tin kết nối đƣợc hiển thị bên 

trái, và thông tin liên quan đến phƣơng tiện và khóa đƣợc hiển thị 
bên phải. 

Ở dòng về khí hậu ở dƣới cùng bạn có thể cài đặt nhiệt độ, độ 
thoải mái của ghế và tốc độ quạt bằng cách chạm vào biểu tƣợng 

tƣơng ứng. 
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Dành cho những xe có đệm đỡ lưng 4 hướng*3



GẬP TỰA LƢNG GHẾ SAU 

Hãy đảm bảo rằng phần tựa lƣng cùng với gối tựa đầu không 
tiếp xúc với tựa lƣng của ghế trƣớc khi hạ xuống. Có thể cần 

điều chỉnh ghế trƣớc để có thể gập đƣợc phần tựa lƣng. 

Gập phần tựa lưng 

1. Dùng tay hạ phần đệm đầu của ghế giữa. 

2. Bấm và giữ nút điều khiển. Các nút nằm trên kệ để đồ ở phía 
bên trái xe. 

3. Ghế đã đƣợc mở khóa nhƣng vẫn ở vị trí ban đầu. Phần đệm 
đầu đƣợc hạ xuống tự động*. 

4. Dùng tay hạ phần tựa lƣng đến vị trí nằm ngang. 

Nhằm cho phép gập ghế sau, xe phải đứng yên và ít nhất một 
cửa ghế mở. 

Nâng phần tựa lưng 

1. Dùng tay di chuyển phần tựa lƣng về phía trƣớc/phía sau cho 
đến khi sập khóa. 

2. Phần tựa đầu đƣợc mở rộng bằng tay. 

3. Nếu cần, nâng phần tựa đầu của ghế giữa lên. 



trợ lái thông minh



Các nút bên phải 

Sử dụng các nút bên phải của tay lái để điều hƣớng trên màn hình 
điều khiển. 

Menu ứng dụng của màn hình điều khiển mở/đóng. Từ đây 
có thể điều khiển máy tính hành trình, máy phát phƣơng 

tiện, điện thoại và điều hƣớng. 

Lƣớt giữa các ứng dụng khác nhau khả dụng bằng cách 
nhấn mũi tên trái hoặc phải. 

Chọn, hủy chọn và xác nhận tùy chọn, ví dụ chọn menu của 
máy tính hành trình hoặc xóa thông báo trên màn hình điều 

khiển. 

Duyệt giữa các chức năng của ứng dụng đƣợc chọn bằng 

cách gõ lên hoặc xuống. 

Tăng/giảm âm lượng phương tiện bằng cách nhấn và   . 

Nếu không có chức năng nào khác hiện hoạt thì các nút này sẽ 

đóng vai trò điều khiển âm lƣợng. 

Điều khiển bằng giọng nói đƣợc kích hoạt bằng nút    và cho 

phép bạn điều khiển chẳng hạn nhƣ điều khiển phƣơng tiện, 
hƣớng và điều hòa bằng giọng nói. Nói chẳng hạn nhƣ "Play 

Avicii", "Raise temperature", "Help", "Repeat" hoặc "Cancel". 

Để biết thêm thông tin về điều khiển bằng giọng nói và thêm các ví 
dụ về các lệnh bằng giọng nói, xem sách hƣớng dẫn sử dụng. 

Máy tính hành trình 

Máy tính hành trình tính toán một số thông số nhƣ quãng đƣờng 
đi, nhiên liệu tiêu thụ và tốc độ trung bình. Có thể chọn những 

thông tin nào từ máy tính hành trình hiển thị lên màn hình điều 

khiển. Máy tính hành trình sẽ tính toán khoảng cách còn lại với 
lƣợng nhiên liệu còn trong bình. Để hiện các tùy chọn khác nhau, 

sử dụng các nút trên bàn phím bên phải tay lái. Không có phạm vi 

chắc chắn khi màn hình điều khiển hiển thị "----". 
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CẦN ĐIỀU KHIỂN BÊN PHẢI 

Cần điều khiển bên phải điều khiển cần gạt nƣớc và cảm biến 
mƣa. 

– Di chuyển cần điều khiển về phía dƣới để tạo một lần gạt trên 
kính chắn gió. 

– Di chuyển cần gạt lên trên cho tốc độ không gián đoạn, thông 
thƣờng và nhanh. 

– Điều chỉnh tốc độ khoảng cách bằng núm điều chỉnh vặn tay 
của cần điều khiển. 

– Di chuyển cần điều khiển về phía tay lái để khởi động bộ rửa 
kính chắn gió và đèn pha, và về phía bảng táp-lô để khởi động 
bộ rửa kính phía sau. 

Nhấn vào nút cảm biến mƣa để kích hoạt/khử kích hoạt cảm 
biến mƣa. Cảm biến mƣa sẽ tự động khởi động cần gạt kính 

chắn gió dựa trên lƣợng nƣớc mà nó phát hiện trên kính chắn 

gió. Vặn núm điều chỉnh vặn tay trên cần điều khiển lên/xuống 
cho độ nhạy cao/thấp. 

Sử dụng chế độ bảo dƣỡng cần gạt kính chắn gió khi 

chẳng hạn nhƣ thay, vệ sinh hoặc nhấc lƣỡi cần gạt. 
Chế độ này đƣợc kích hoạt ở chế độ xem chức năng 

của màn hình trung tâm. 



 





.
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CÁC NỘI DUNG ĐẶC 

BIỆT 
Sách hướng dẫn sử dụng và các hướng dẫn khác 

bao gồm chỉ dẫn an toàn và mọi tin nhắn cảnh 

báo, lưu ý cần phải đọc kỹ. Chỉ một số chức năng 

được áp dụng cho thị trường nhất định. 

 

CẢNH BÁO 

 

Khởi động 

Đối với những xe có Volvo theo cuộc gọi, hệ thống 

chỉ hoạt động trong các khu vực nơi những đối tác 

của VOC có mạng di động và tại các thị trường nơi 

có dịch vụ bảo dưỡng. Tình trạng rối loạn khí quyển 

hoặc đường truyền yếu có thể khiến kết nối thất bại, 

ví dụ tại các khu vực dân cư thưa thớt. 

Đối với các tin nhắn cảnh báo, quan trọng và lưu ý 

về các dịch vụ VOC, xem sách hướng dẫn sử dụng 

cũng như thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký 

VOC. 

Khởi động 

Bản đồ điều hướng*: tập trung chú ý hoàn toàn vào 

đường đi và đảm bảo rằng tất cả sự tập trung của 

bạn vào việc lái xe. Tuân thủ luật giao thông hiện 

hành và 

lái xe với đầu óc phán đoán tốt. Điều kiện đường đi 

và thời tiết tốt có thể khiến cho các khuyến nghị trở 

nên ít đáng tin cậy hơn. 

Tổng quan, ngoại thất 

Chú ý nguy cơ dập vỡ khi mở/đóng cửa. Kiểm tra 

chắc chắn không có ai ở gần nắp cốp, vì chấn thương 

do cốp xe đè lên có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

Luôn sử dụng cốp xe một cách thận trọng. 

Tổng quan, nội thất 

Nếu chiếc xe không được trang bị một công tắc để 

kích hoạt/vô hiệu hóa túi khí hành khách, túi khí sẽ 

luôn được kích hoạt. Không bao giờ đặt một đứa trẻ 

vào phần đệm hỗ trợ, trên ghế trẻ em hoặc một ghế 

trẻ em đối diện mặt sau trên ghế hành khách phía 

trước khi các túi khí được kích hoạt. Không ai có 

chiều cao dưới 140 cm nên ngồi ở ghế hành khách 

phía trước khi túi khí được kích hoạt. Không có 

chiều cao hơn 140 cm nên ngồi ở ghế hành khách khi 

túi khí bị vô hiệu hóa. Không cho phép bất cứ ai ngồi 

ở ghế hành khách phía trước nếu có tin nhắn trên 

bảng điều khiển phía trên chỉ ra rằng các túi khí đã 

được kích hoạt, và nếu có  

ký hiệu cảnh báo biểu thị hệ thống túi khí cũng được 

hiển thị trên màn hình điều khiển. Điều này chỉ ra 

rằng đã có một sự cố nghiêm trọng. Đi đến xưởng 

sửa chữa càng sớm càng tốt. Volvo khuyến cáo bạn 

nên liên hệ một xưởng sửa chữa Volvo được ủy 

quyền. 

Tổng quan, nội thất 

Luôn lấy chìa khóa điều khiển từ xa ra khỏi xe khi 

rời khỏi và đảm bảo hệ thống điện của xe ở vị trí 

đánh lửa 0. 

Tổng quan, nội thất 

Luôn sử dụng phanh tay khi đỗ xe trên một địa hình 

– việc vào số hoặc đưa hộp số tự động về vị trí P 

không đủ để giữ yên xe trong mọi tình huống. 

Gập tựa lưng ghế sau 

Đảm bảo phần tựa lưng đã được khóa chặt sau khi hạ 

thấp và nâng cao. Đảm bảo các tựa đầu được khóa 

chặt sau khi nâng lên. 

Tay lái 

Nhận diện giọng nói: Người lái luôn là người chịu 

trách nhiệm cuối cùng cho việc đảm bảo rằng chiếc 

xe được vận hành một cách an toàn và tuân thủ các 

quy định giao thông hiện hành. 

Điều hòa không khí khoang hành khách       

Tính năng sưởi ấm ghế ngồi*  không được sử dụng 

cho những người khó khăn trong việc cảm nhận sự 

gia tăng nhiệt độ do mất cảm giác hoặc vì một số lý 

do, gặp khó khăn trong hoạt động điều khiển ghế 

sưởi. Nếu không, họ có thể bị bỏng. 

Hệ thống trợ lái 

BLIS và CTA là những chức bổ sung, không phải 

thay thế, cho một phong cách lái xe an toàn và việc 

sử dụng gương chiếu hậu. Chúng không bao giờ có 

thể thay thế được sự quan tâm và trách nhiệm của 

người lái. Trách nhiệm đối với việc thay đổi làn 

đường và đảo chiều một cách an toàn luôn luôn 

thuộc về người lái. BLIS không hoạt động trên các 

đường cong và khi xe đang lùi. 

Hệ thống trợ lái 

Hỗ trợ đi đúng làn đường và Giảm thiểu chệch làn 

chỉ có chức năng hỗ trợ và không hoạt động trong 

mọi tình huống lái xe hoặc giao thông, điều kiện thời 

tiết và đường đi. Người lái luôn có trách nhiệm lái xe 

một cách an toàn và tuân thủ luật lệ và 

quy định giao thông. Các chức năng này không thể 

phát hiện được hàng rào, lan can, các chướng ngại 

vật tương tự ở phía bên đường. 

Hệ thống trợ lái 

Hệ thống an toàn tại thành thị là một trợ giúp và 

không hoạt động trong mọi tình huống lái xe và giao 

thông, điều kiện thời tiết và đường xá. Chức năng 

này không thể phát hiện tất cả người đi bộ/đi xe đạp 

trong mọi tình huống. Cảnh báo chỉ được kích hoạt 

trong trường hợp có nguy cơ cao bị va chạm. Các 

cảnh báo và can thiệp phanh khi gặp người đi bộ và 

người đi xe đạp bị vô hiệu hóa ở tốc độ trên 70 km/h 

(43 mph). Chức năng tự động phanh Hệ thống an 

toàn tại thành thị có thể ngăn chặn va chạm hoặc 

giảm tốc độ va chạm. Để đảm bảo hiệu suất phanh, 

người lái nên luôn luôn nhấn chân phanh – ngay cả 

khi ở chế độ phanh tự động. Người lái có trách 

nhiệm duy trì khoảng cách và vận tốc hợp lý. 

Hệ thống trợ lái 

Hệ thống trợ lái xe là một trợ giúp mà không thể xử 

lý mọi điều kiện giao thông, thời tiết và đường đi. 

Người lái luôn có trách nhiệm chiếc xe được lái như 

thế nào và phải can thiệp nếu Hệ thống trợ lái không 

cung cấp hỗ sự trợ giúp, tốc độ hoặc khoảng cách 

thời gian phù hợp. 

Hệ thống trợ lái chỉ được sử dụng nếu có làn đường 

rõ ràng được sơn trên hai bên mặt đường. Hệ thống 

trợ lái không phanh khi gặp người, động vật, đồ vật, 

xe mooc nhỏ/thấp cũng như các xe đang tới, chạy 

chậm hoặc đứng yên. Không sử dụng Hệ thống trợ 

lái, ví dụ, trong giao thông thành phố, tại nút giao 

thông, trên những con đường quanh co hoặc trong 

điều kiện thời tiết xấu. 

Hoa tiêu hỗ trợ đỗ xe 

Hoa tiêu hỗ trợ đỗ xe không hoạt động trong mọi 

tình huống, nhưng được thiết kế đơn giản chỉ là một 

sự trợ giúp. Người lái luôn có trách nhiệm đảm bảo 

lái xe một cách an toàn và chú ý đến môi trường 

xung quanh và người đi đường khác. 

Hoa tiêu hỗ trợ đỗ xe 

Camera hỗ trợ đỗ xe là một trợ giúp và không bao 

giờ có thể thay thế trách nhiệm của người lái. 

Camera này có điểm mù, nơi những chướng ngại vật 

không thể phát hiện. Hãy chú ý đến con người và 

động vật ở gần xe. 

 
QUAN TRỌNG 

 

Tổng quan, nội thất 

Đơn vị hiển thị trên kính chắn gió*  từ đây thông tin 

được chiếu lên, được lắp đặt trên bảng táp-lô. Để 

tránh gây hại cho lớp kính của màn hình - không để 

bất kỳ vật thể nào trên kính và đảm bảo rằng không 

có vật thể nào rơi xuống đó. 

Màn hình trung tâm 

Tấm vải sợi dùng để lau phải không có cát và các vật 

tương tự khi tiến hành lau màn hình trung tâm. Nếu 

không sẽ dễ gây xước màn hình. Khi làm sạch màn 

hình trung tâm, chỉ tì nhẹ nhẹ lên màn hình. Tì mạnh 

có thể làm hỏng màn hình. 

Không phun bất kỳ hóa chất lỏng hoặc chất ăn mòn 

nào trực tiếp trên màn hình. Không sử dụng chất tẩy 

rửa cửa sổ, chất làm sạch khác, dung dịch phun xịt, 

dung môi, cồn, amoniac hoặc chất tẩy có chứa chất 

mài mòn. Không sử dụng vải có khả năng gây mài 

mòn, khăn giấy hoặc giấy lau, chúng có thể làm 

xước màn hình trung tâm. 

Gập tựa lưng ghế sau 

Đảm bảo rằng không có người hoặc đồ vật nào ở vị 

trí ghế sau. Dây an toàn cũng không được thiết chặt. 

Phần đệm hỗ trợ*/chỗ để tay* tích hợp trong vùng 

trung tâm ghế phải ở vị trí thụt vào. 

Cần điều khiển bên phải 

Trước khi cài đặt các thanh gạt nước vào vị trí bảo 

dưỡng - đảm bảo rằng chúng sẽ không bị chúc 

xuống. Nếu tay gạt ở vị trí bảo dưỡng bị gấp lên 

kính chắn gió, chúng phải được gập xuống khỏi kính 

chắn gió trước khi kích hoạt cần gạt nước. Điều này 

giúp tránh làm xước sơn trên nắp ca-pô. 

Điều hòa không khí khoang hành khách 

Hệ thống thông gió của ghế không thể khởi động 

nếu nhiệt độ trong khoang hành khánh là quá thấp. 

Việc này giúp tránh gây lạnh cho người ngồi trên 

ghế. 

Kết nối 

Dòng điện hoạt động tối đa là 10A (120W) nếu một 

ổ cắm 12V được sử dụng tại một thời điểm trong hộc 

điều khiển. Nếu cả hai ổ cắm trong hộc điều khiển 

đều được sử dụng tại cùng một thời điểm, 

thì con số này là 7,5A (90W) đối với mỗi ổ cắm. 

Dòng điện hoạt động tối đa là 10A (120W) cho ổ 

cắm 12V trong 



khu vực chứa hàng. Công suất điện tối đa là 150W 

cho ổ 230V. 

 

LƯU Ý 

 

Tổng quan, ngoại thất 

Trường điện từ và sàng lọc điện từ có thể can thiệp 

với chức năng của phím điều khiển từ xa. Tránh để 

phím điều khiển từ xa gần đồ vật kim loại hoặc các 

thiết bị điện tử, ví dụ điện thoại di động, máy tính 

bảng, máy tính xách tay hoặc bộ sạc – tốt nhất 

không gần hơn 10-15 cm. 

Tổng quan, ngoại thất 

Cốp xe điều khiển bằng điện: nếu hệ thống đã hoạt 

động liên tục trong thời gian dài, nó sẽ tắt để tránh 

quá tải. Và sẽ được sử dụng lại sau khoảng 2 phút. 

Có nguy cơ giảm chức năng hoặc không có chức 

năng, nếu cản sau bị che phủ bởi 

lượng băng, tuyết, bụi bẩn lớn hoặc các chất tương 

tự. Vì lý do này, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giữ 

sạch nó. 

Chức năng cốp xe điều khiển bằng chân có hai phiên 

bản: 

• Mở cốp bằng cách di chuyển chân. 

• Mở và đóng cốp bằng cách di chuyển chân. 

Lưu ý rằng chức năng đóng cốp bằng cách di 

chuyển chân đòi hỏi một tùy chọn bổ sung. 

Tổng quan, nội thất 

Sau khi khởi động nguội vận tốc không tải bất chấp 

nhiệt độ bên ngoài. Đây là một phần của hệ thống 

chống phát thải khí hiệu quả của Volvo. Trong khi 

khởi động nguội, một số động cơ diesel nhất định có 

thời gian khởi động trễ do làm nóng từ trước. 

Tổng quan, nội thất 

Khi Cảnh báo Va chạm phía trước* được kích hoạt, 

các thông tin trong màn hình trên kính chắn gió 

được thay thế bởi một biểu tượng cho Cảnh báo Va 

chạm phía trước*. Biểu tượng này sáng lên ngay cả 

khi màn hình kính chắn gió đã tắt. Khả năng quan 

sát thông tin hiển thị trên màn hình kính chắn gió 

của người lái bị giảm đi do sử dụng kính phân cực, 

do vị trí lái xe mà người lái không ngồi ở giữa ghế, 

các vật thể trên kính che của đơn vị hiển thị và điều 

kiện ánh sáng bất lợi. 

Một số khiếm khuyết thị giác có thể gây đau đầu và 

cảm giác căng thẳng trong quá trình sử dụng màn 

hình kính chắn gió. 

Tay lái 

Một số sai lệch trong tính toán khoảng cách lái xe có 

thể phát sinh nếu thay đổi phong cách lái xe. 

Điều hòa không khí khoang hành khách        

Không thể tăng tốc độ sưởi ấm/làm mát bằng việc 

chọn tăng/giảm nhiệt độ hơn so với nhiệt độ thực tế. 

Kết nối 

Sử dụng Internet bao gồm chuyển giao dữ liệu (Gửi 

dữ liệu) có thể phát sinh chi phí. Kích hoạt chuyển 

vùng dữ liệu và điểm truy cập Wi-Fi có thể phát sinh 

thêm phí. Liên lạc với nhà cung cấp mạng của bạn 

để biết thông tin chi phí cho lưu lượng dữ liệu. Khi 

tải về bằng điện thoại di động, chú ý vào phần chi 

phí cho việc tải dữ liệu. 

Kết nối 

Volvo không kiểm tra nội dung trong ứng dụng của 

Phát đa phương tiện Apple trên xe. Chức năng này 

chỉ có thể được sử dụng nếu Bluetooth ngừng hoạt 

động. Một chiếc điện thoại di động hoặc trình phát 

đa phương tiện được kết nối với xe thông qua 

Bluetooth vì thế sẽ không có sẵn trong khi Trình phát 

đa phương tiện Apple trên xe đang hoạt động. Để kết 

nối với xe, sử dụng Wi-Fi hoặc modem tích hợp của 

xe*. 

Kết nối 

Nếu hệ điều hành của điện thoại được nâng cấp, thì 

bản sửa sẽ bị hủy. Trong trường hợp đó, xóa điện 

thoại ra khỏi xe và sửa chữa lại. 

Kết nối 

Tải về dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ 

truyền dữ liệu khác, ví dụ như đài Internet. Nếu gây 

rối, làm phiền tới các dịch vụ khác thì việc tải về có 

thể bị gián đoạn. Ngoài ra, có thể chọn cách tắt hoặc 

ngừng các dịch vụ khác. 

Kết nối 

Lưu ý rằng một số điện thoại nhất định sẽ tắt kết 

nối sau khi liên lạc với xe đã bị ngắt kết nối. Việc 

kết nối trong điện thoại do đó cần được kích hoạt 

lại vào lần tiếp theo. 

Hoa tiêu hỗ trợ đỗ xe 

Giữ sạch ống kính máy ảnh không bị bụi bẩn, đá và 

tuyết để đạt được khả năng vận hành tối ưu. Điều 

này đặc biệt quan trọng trong điều kiện ánh sáng 

kém. 
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