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y Barnstol

Op. no.ISOFIX

S40, V40

Säkerheten för våra minsta, men viktigaste passagerare, är
något varje förälder prioriterar vid valet av bilbarnstol. För oss
på Volvo är det en självklarhet att driva vårt utvecklingsarbete
så att vi förblir de främsta när det gäller säkerhet för våra barn.

ISOFIX
ISOFIX är en ny standard för infästning av barnstolar i bil.
Denna infästning är främst framtagen för att undvika felaktig
montering av stolen i bilen, vilken är den absolut vanligaste
orsaken till olyckor med bilbarnstolar!
Volvos senaste barnstol är anpassad till ISOFIX-infästningen
och finns i två olika utförande beroende på barnets ålder och
vikt.
Denna barnstol är unik på många sätt, det är t.ex. möjligt att
använda denna bakåtvänd med ISOFIX-infästning ända upp till
18 kg vilket motsvarar ca 3 år. Stolen är sidokrocktestad och
den är även försedd med ett unikt huvudskydd som skyddar
barnets huvud från inträngande föremål vid en kollision.
Tack vare att stolen har universellt godkännande för
bältesmontering, får den monteras även i bilar utan ISOFIX
-infästning. Stolen skall då spännas fast med hjälp av bilens
säkerhetsbälten.
På de bilar där man eftermonterar ISOFIX- fästen fram,
beställes dessa separat. För att lokalisera fästena när
barnstolsunderredet monteras används en ISOFIX-guide vilken
leder underredets ISOFIX-lås till rätt läge. Korrekt låsning
indikeras med en färgmarkering ovanpå barnstolsunderredet.
Barnet spänns fast med hjälp av ett 5-punktsbälte vilket
är lätt att justera tack vare en gemensam låsning för alla
justeringsband.

ISOFIX- barnstolen består av fyra huvudkomponenter:
• Barnstolsunderrede
• Babystol, upp till 10 kg (Grupp 0).
• Barnstol, mellan 9-18 kg (Grupp 1).
• Stödben, för montering ytterplats baksäte.

OBS! Båda stolarna kräver barnstolsunderredet vid montering.

Babystol
En praktiskt detalj med babystolen är att den är lätt att frigöra
från underredet och är försedd med ett handtag. Detta
gör det möjligt att bära med sig barnet sittande i stolen.
Babystolen erbjuder en komfortabel sovställning. För de allra
minsta kan det vara ett bra komplement att använda sig av
spädbarnsinsatsen som ger extra stöd åt huvud och kropp.

Barnstol
På den här varianten finns möjlighet att justera stolen mellan
ett lite mer upprätt sittläge och ett mer bakåtlutat läge. Tack
vare detta kan även det lite äldre barnet, som ju oftast vill sitta
mer upprätt när det är vaket, vara nöjt. När det är dags att
sova fälls stolen, med ett enkelt handgrepp, till ett komfortabelt
sovläge.

Gemensamma tillbehör för båda stolarna är solskydd,
sparkskydd med förvaringsfickor, förvaringsväska textil samt
spegel för barnstol.

Tillbehör
• Invändig spegel för barnstol, se s. 6 .
• Läslampa, se s. 7 .
• Spädbarnsinsats till babystol, se s. 8 .
• Solskydd, se s. 9 .
• Sparkskydd med förvaringsfickor, se s.10.
• Sovkudde, se s.10.
• Förvaringsväska, se s.10.
• Lekbord, se s.11 .
• Aktivitetsväska, se s.12 .
• Handtagsblockerare för framdörr, se s.13.

Tekniska data

• Godkänd för EU, OS (excl. AU), US och CA.
• Uppfyller krav i norm ECE R44-03, FMVSS 213,
CMVSS 213 samt Volvos egna hårda krav inom krock-
säkerhet, brandhärdighet, materialstyrka, hållfasthet och
tvättegenskaper.

• Klädsel lätt avtagbar och tvättbar i 40°C.
• Bakåtvänd placering för maximal säkerhet i framstol och
ytterplats baksäte.

• Mycket enkel bältesjustering av 5-punktsbältet tack vare en
gemensam låsning för alla justeringband.

• Värmereflekterande sittdyna och klädsel för förbättrad
komfort.

• Går även att montera med traditionell bältesfastsättning
på bilar utan ISOFIX-infästning, så kallat universellt god-
kännande.

• Sidokrocktestad.

För den säkraste placeringen av barnet i bilen se Volvos
rekommendationstabell, se .

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med
passagerarkrockkudde.
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y Barnstol 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX excl. US, CA

S40, V40

Volvos andra typ av Barnstol, främst avsedd för bilar utan
ISOFIX-infästning samt äldre årsmodeller, är godkänd för barn
upp till 18 kg. Detta motsvarar ungefär åldern 3 år.
Montering av den här stolen görs med traditionell
bältesfastsättning på passagerarstolen fram (endast på bil
utan airbag), samt på ytterplats alternativt mittenplats bak.
Det är viktigt att komma ihåg att stödben måste användas
vid montering i baksätet! Stolen är typgodkänd endast för
Volvobilar.

Fakta & Fördelar
• Uppfyller krav i norm ECE R44-03 och ECE-krav R44
avseende bakåtvänd barnstol samt alla Volvokrav
avseende krocksäkerhet, brandhärdighet, materialstyrka,
tvättegenskaper etc.

• Klädsel lätt avtagbar och tvättbar i 40°C.
• Bakåtvänd placering för maximal säkerhet i framstol och
ytterplats/mittplats baksäte.

• Mycket enkel bältesjustering av 5-punktsbältet tack vare en
gemensam låsning för alla justeringband.

• En stark och formstabil stol tack vara det miljövänliga
formblåst materialet HD polyeten.

Tillbehör
• Invändig spegel för barnstol, se s. 6 .
• Läslampa, se s. 7 .
• Spädbarnsinsats till babystol, se s. 8 .
• Solskydd, se s. 9 .
• Sparkskydd med förvaringsfickor, se s.10.
• Sovkudde, se s.10.

• Lekbord, se s.11.

Barnstol

(inkl. fästband) excl. US, CA 9148 030-1

+ Monteringsdetaljer
Bakåtvänd montering i framsätet.

Fästöglor 30808 429-2
Bakåtvänd montering i baksätet.1

Fästöglor
(endast
elmanövrerad
stol) 30883 093-4

Stödben 6820 988-1

För den säkraste placeringen av barnet se Volvos
rekommendationstabell, se .

Reservdelar

Klädsel 8698 033-1

Bilbälte 9464 017-4

Fästband 9134 557-9



y Barnstol 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX excl. US, CA

Muff 8685 552-0

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med
passagerarkrockkudde.

1 Fästöglor är standard på bilar med mekaniska stolar.
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y Recommendation table to determine the position of children in the car

Op. no.S40, V40

Age groupLocation of child

<10 kg (0-9 months) 9-18 kg (9-36 months) 15-36 kg (3-10 years)

Isofix Baby seat
8641 643-5
+ Child seat frame
8641 632-8
For Isofix mounting
Isofix-attachment left
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-attachment right
30618 404-5
Isofix-guide
30618 515-8
For seat belt mounting
No other fasteners are needed

Isofix Child seat
8641 644-3
+ Child seat frame
8641 632-8
For Isofix mounting
Isofix-attachment left
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-attachment right
30618 404-5
Isofix-guide
30618 515-8
For seat belt mounting
No other fasternes are needed

Passenger seat
front (Only without
passenger airbag)

Non Isofix child seat
9148 030-1
+ Fixing lugs1
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Non Isofix child seat
9148 030-1
+ Fixing lugs¹
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Not suitable for children in this age group

Isofix Baby seat
8641 643-5
+ Child seat frame
8641 632-8
+ Support legs
8641 714-4
For Isofix mounting
Isofix-guide
9488 822-9
For seat belt mounting
No other fasteners are needed.

Isofix Child seat
8641 644-3
+ Child seat frame
8641 632-8
+ Support legs
8641 714-4
For Isofix mounting
Isofix-guide
9488 822-9
For seat belt mounting
No other fasteners are needed.

2:nd row of seats -
outer seat

Non Isofix child seat
9148 030-1
+ Support legs
9204 099-7

Non Isofix child seat
9148 030-1
+ Support legs
9204 099-7

Seat belt cushion
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Backrest - to seat belt cushion
EU
8624 054-6
US
8624 055-3
For integrated Seat belt cushion,
Paddes upholstery
8624 062-9
Headrest - for Padded upholstery
8624 063-7

Seat belt cushion
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Backrest -to seat belt cushion
EU
8624 054-6
US
8624 055-3

2:nd row of seats -
centre

Non Isofix child seat
9148 030-1
+ Support legs
9204 099-7

Non Isofix child seat 9148 030-1
+ Support legs
9204 099-7

For integrated Seat belt cushion, Padded
upholstery
8624 059-5
Headrest - for Padded upholstery
8624 060-3

1 Standard in some markets



y Invändig spegel 89

Op. no. 85440-2för barnstol

S40, V40 9187 501-3

Spegeln ger föraren möjlighet att ha uppsikt över barnet när
barnstolen är placerad i baksätet.
Monteras med fästkonsol på mittnackskyddet i baksätet och
vinklas så att föraren kan se barnet i spegeln genom ordinarie
innerbackspegel. Tack vare en rattskruv är spegeln mycket
lätt att demontera, vilket krävs om en passagerare skall sitta
på mittplatsen.
Passar samtliga Volvomodeller som har mittplacerat
nackskydd i baksätet.

OBS!
Att placera barnstolen i baksätet är ett absolut krav
och enda möjligheten om bilen är utrustad med pas-
sagerarairbag i framsätet. Användningsområdet och
nyttan av den invändiga spegeln för barnstol i baksätet
är därför väsentligt.
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y Läslampa 35

Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4

+ Fästsats

8641 195-6

Praktisk läslampa för barnplats och passagerarplats i
framsätet.
Läslampan ger ett mjukt gult ljus så att passageraren skall
kunna läsa utan att störa föraren.
Monteras i passagerarstolsramens främre rör.

Tekniska data

• Volvo-designat lamphus, vridbart 270 grader, färgad lins.
• Switch i lamphusets överdel.
• 600 mm spiralarm (flexibel).
• 500 mm spiralsladd med hankontakt för små och stora
anslutningar (adapter), utdragbar till 2000 mm.

• Glödlampa, 5 W.
• Anslutning cigarettändaruttag.
• Passar endast på främre passagerarplats.

Reservdelar

Glödlampa, 5 W 949 671-2



y Spädbarnsinsats 89

Op. no. 85442

S40, V40

till ISOFIX-stol

9494 844-5

till non-ISOFIX-stol1

W0150- 8682 311-9

-W149 6820 992-3

Spädbarnsinsatsen är ett bra komplement till våra barnstolar.
Den ger ett komfortabelt stöd åt huvud och kropp och ger de
allra minsta en bekväm resa.
Finns i olika utföranden beroende på typ av stol och tyg.
Tvättbar 40°

1 Vecka 50, 2001 infördes ett nytt tyg, passar 8682 446-3, 9148 030-1.
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y Solskydd 89

Op. no. 85443

S40, V40

till ISOFIX-stol

9494 842-9

till non-ISOFIX-stol1

W150- 8682 309-3

-W149 6820 989-9

För att skydda barnet mot starkt solsken kommer ett solskydd
väl till pass. Solskyddet går att justera så att barnet skyddas
mot solljus från flera håll.
Finns i olika utföranden beroende på typ av stol och tyg.
Tvättbar 40°C

1 Vecka 50, 2001 infördes ett nytt tyg, passar 8682 446-3, 9148 030-1.



y Sparkskydd med fickor, Förvaringsväska, Sovkudde 89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Sparkskydd med fickor (1)

till ISOFIX-stol 9494 843-7

till non-ISOFIX-stol 8685 551-7

Ett praktiskt smutsskydd med fickor för barnets saker.
Skyddar bilens ordinarie klädsel från smuts och fläckar
när barnet sitter i barnstolen. Kan också användas så att
framstolens baksida skyddas då barn sitter framåtvänt i
baksätet. Försett med fickor för småsaker. Tvättbart 40°C
Finns till barnstol med och utan ISOFIX.

Förvaringsväska (2) 9494 845-2

Väska som fästs på sidan av barnstolen men kan också
användas utanför bilen. Bra till förvaring av t ex leksaker, napp,
nappflaska, servetter mm. Fästs på sidan av barnstolen men
kan även användas utanför bilen. Tillverkad i textil. Tvättbar
i 40°C.

Sovkudde (3) 9494 841-1

Polstrad sovkudde som kan användas på många olika sätt för
att öka barnets komfort vid sömn. Tvättbar 40°C.
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y Lekbord 89

Op. no. 85450

S40, V40

till ISOFIX-stol1 9494 840-3

till non-ISOFIX-stol2 8682 310-1

Ett praktiskt lekbord för barn som färdas i Volvos barnstol.
Lekbordet ger barnet större möjlighet att sysselsätta sig under
färd med att rita, måla, leka med saker etc.
Försett med upphöjd kant och nedsänkning för småprylar.
Placeras på barnstolens sidostöd.
Tillverkad i EPP-plast med klädd lekyta, som är lätt att rengöra.

1 Passar barnstol 8641 644-3, 8641 640-1.
2 Passar barnstol 8682 446-3, 9148 030-1



y Aktivitetsväska

Op. no. 85447

S40, V40 30863 733-9

Aktivitetsväskan är en väska som är särskilt avsedd för barn.
Den kan monteras på baksidan av framsätena med hjälp av
en rem. Remmen gör det också möjligt att använda väskan
utanför bilen som en ryggsäck.
Väskans användning är multifunktionell. Den kan användas
som förvaringsplats för leksaker och andra småsaker. I uppfällt
läge kan den användas som lekbord under färden. Facken i
locket är avsedda för pennor, anteckningsböcker, etc. I öppet
läge finns det två (justerbara) hållare för muggar.
Tillverkad i blått och grönt vattenbeständigt material.
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y Handtagsblockerare 88

Op. no. 88007för barn i framsätet

S40, V40
vänster dörr 30808 432-6

höger dörr 30818 067-8

Praktisk handtagsblockerare avsedd att försvåra för ett barn
att öppna den främre passagerardörren.
Placeras enkelt i den urgröpning som finns bakom
öppningshandtaget. Handtagsblockeraren fyller då utrymmet
i urgröpningen och hindrar därmed barnet att få grepp om
handtaget.

Tekniska data

Material Polyuretan

Färg: Graphite



y Bälteskudde, Ryggstöd 89

Op. no. 85444med sovläge

S40, V40

Bälteskudde 8624 052-0

US 8624 053-8

Ryggstöd till bälteskudde 8624 054-6

US 8624 055-3

Avsedd för barn mellan 3 och 10 år, vikt 15-36 kg (33-80 lbs).
Låt ditt barn få en säker och bekväm bilresa.
Tack vare att lutningen på ryggstödet kan justeras får ditt barn
en bekvämare sovställning.
Används tillsammans med ordinarie bilbälte och ger bältet
korrekt anliggning mot barnets kropp för bästa uppfångning vid
krock. Barnet kommer dessutom högre upp och får bättre sikt.
Ställbart i fem höjdlägen samt två olika rygglutningar vilket ger
ökat skydd för barnets nacke och rygg.

Fakta & Fördelar
• Krocktestad och godkänd enligt norm ECE R44-03 och
FMVSS 213.

• Klädseldesign som harmonierar med barnstolen.
• Tvättbar klädsel 40°C.
• Passar alla bilar med 3-punktsbälte.
• Ryggstödet ger ökad komfort och skydd vid påkörning
bakifrån.

• Ryggstödet är justerbart; 5 höjdlägen samt 2 olika
rygglutningar.

Reservdelar

(kudde) EU 8624 090-0

(ryggstöd) 8624 092-6

(kudde) 8624 094-2

(ryggstöd) 8624 096-7

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med
passagerarkrockkudde
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y Komfortklädsel 89

Op. no. 85445Nackkudde

S40, V40

Komfortklädsel

- till integrerad bälteskudde/ytterplats baksäte 8624 062-9

Nackkudde
8624 063-7

Komfortklädsel
Klädsel med inbyggda sidostöd, vilket förbättrar sittkomforten
och håller barnet stadigt på plats.
I nedkanten är klädseln försedd med ett smutsskydd i vinylplast
som skyddar baksätets originalklädsel.
Klädseln monteras enkelt över den utfällda barnkudden
och tages av då man behöver fälla in den. Tvättbar i
40°C (skumbitarna tas ur före tvätt, enkelt tack vare en
dragkedja). Klädseldesign i enlighet med Volvos nya
barnsäkerhetsprogram.

Nackkudde
Nackkudde som enkelt drages över standardnackskydden i
baksätet. Inbyggda kuddar i sidorna som ger ett komfortabelt
stöd och håller barnets huvud på plats när det sover.
Matchande design med komfortklädseln. Tvättbar i 40°C
(skumbitarna tas ur före tvätt).



y Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA) 36

Op. no.Fjärrstyrning och alarm, allmän beskrivning

S40, V40

Volvo Guard Lock och Alarmsystem (VGLA) är baserat på det
existerande VGLA-systemet i S70, V70. Alarmsystemet är helt
integrerat med elsystemet och därför mycket tillförlitligt.
För installation av alarmet måste bilen vara utrustad med det
fjärrstyrda centrallåssystemet VGLA.
Alarmet kan konfigureras enligt olika marknaders krav och är
utformat så att det uppfyller alla försäkrings- och lagkrav.

Fakta & Fördelar
• Räckvidd fjärr 5-10 m.
• Automatisk återlåsning.
• Fjärrsändaren har roterande anti-gripkoder för att förhindra
obehörig kopiering av nyckelkoder.

• Upp till tre programmerbara sändare.
• Status-LED placerad i solsensorn i högra högtalargallret.
• Möjlighet att gå förbi alarmet med startnyckeln (se
instruktionsbok).

• Centrallåssystemet aktiverar/avaktiverar larmet samtidigt
som det låser/låser upp.

• Blockerat låsläge aktiveras efter 25 sek.
• Innerbelysningen tänds under 30 sekunder när bilen låses
upp och släcks när tändning slås på.

• En statusindikeringslampa (lysdiod) upptill på
instrumentbrädan anger larmsystemets status.

• Paniklarm (vissa marknader). I en nödsituation är det möjligt
att utlösa larmet för att väcka uppmärksamhet genom att
trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen.

• Tillfällig bortkoppling av sensor; används för att undvika
oavsiktlig utlösning av larmet t ex när hunden lämnas i bilen
eller vid resa med färja.

• Återaktivering av larm. Om ingen dörr eller lucka har öppnats
inom två minuter efter att larmet har blivit avaktiverat med
fjärrkontrollen, blir larmet automatiskt aktiverat.

• Passiv aktivering (vissa marknader). Efter att tändningen
har blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts,
aktiveras larmet automatiskt.

• Seviceläge (vissa marknader). Möjlighet att tillfälligt koppla
bort larmet i samband med service. Återställs vid nästa
återaktivering (se instruktionsbok).
Sensorer. Följande sensorer kan användas separat eller i
kombination:
- Glaskrossensor
Utlöses när ett fönster krossas. Fungerar som en mikrofon,
inställd på samma ljudfrekvens som uppstår när ett bilfönster
slås sönder. Ett bra skydd mot stölder ur bilar.
- Ultraljudssensor
Utlöser larmet när lufttätheten i bilen ändras, t ex när en
rörelse upptäcks. Det finns två detektorer på varje B-stolpe,
vända både bakåt och framåt i passagerarutrymmet,
för maximalt skydd. Ett värdefullt komplement till
basutrustningen.
- Nivåsensor
Nivåsensorn utlöses om bilens läge ändras, t ex om någon
försöker stjäla ett hjul eller bogsera bilen.
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y Fjärrstyrt centrallås 36

Op. no. 83102

S40, V40

03-

Fjärrkontrollsats

314,35 MHz 30638 482-7

304,30 MHz 30638 486-8

433,92 MHz 30638 484-3

01-02

+ Fästsats

314,35 MHz C** 30618 013-4
+ Fästsats

433,92 MHz N** 30618 014-2
+ Fästsats

G** 30618 015-9
+ Fästsats

T** 30618 016-7
+ Fästsats

F** 30618 017-5
+ Fästsats

Z** 30618 018-3
+ Fästsats

304,30 MHz A** 30618 019-1

2000

Grundsats 30887 419-7

+ Fästsats

314,35 MHz C** 30887 421-3
+ Fästsats

433,92 MHz N** 30887 422-1
+ Fästsats

G** 30887 423-9
+ Fästsats

T** 30887 424-7
+ Fästsats

F** 30887 425-4
+ Fästsats

Z** 30887 426-2
+ Fästsats

304,30 MHz A** 30889 986-3

Ytterligare fjärrkontroll kan köpas som reservdel.

Reservdelar

01-

Fjärrkontroll



y Fjärrstyrt centrallås 36

Op. no. 83102

C** 30857 609-8

N** 30857 617-2

G** 30857 613-1

T** 30857 611-5

F** 30857 615-6

Z** 30857 619-8

A** 30857 603-2

P** 30865 511-7

Batteri 9481 517-2

2000

Fjärrkontroll

C** 30857 610-7

N** 30857 618-0

G** 30857 614-9

T** 30857 612-3

F** 30857 616-4

Z** 30857 620-6

A** 30857 604-0

P** 9166 200-7

Batteri 9481 517-2

** Landskoder

C: Latinamerika, TW, BR, TH, MY, ID, PH

N: Östeuropa, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG, TR,
Mellanöstern

G: GB

T: DE, IT, PT, GR, CH, AT

F: BE, NL, FR, ES

Z: Sydafrika

A: AU

P: UA/CA
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y Fjärrstyrt centrallås 36

Op. no. 83102

S40, V40

1999

30887 494-0

1998

30887 494-0

+30864307-1

-97
ch.no 2080 LHD

ch.no 26800- RHD

30887 494-0

+30850305-1

Låser och låser upp bilen fjärrstyrt.
Samtliga dörrlås, inklusive bagagelucka och bakdörr, styrs av
en handhållen fjärrkontroll. Systemfrekvens 433,9 Mhz.
Fjärrlåssystemet är förberett för att enkelt passa Volvo Guard
40 larmsystemet.

Fakta & Fördelar
• Roterande koder för att förhindra obehörig kopiering av
nyckelkoder.

• Aktiveringsavstånd fem m.
• Två fjärrkontroller ingår i satsen.
• Upp till sex fjärrkontroller kan samtidigt användas till en bil.
• Återlåsningsfunktion inom två minuter efter upplåsning
med fjärrkontroll, om ingen dörr eller bakdörr/baklucka har
öppnats.

Reservdelar

Fjärrkontroll 30851 156-7

Batteri 9481 517-2



y Stöldlarm 36

Op. no. 36610

S40, V40
Sverige
Fjärrstyrt larm1 ,
till bil med fabriksmonterat fjärrstyrt centrallås:

-99

Larm 8446 620-0

Till bil utan fabriksmonterat fjärrstyrt centrallås:

-99

Larm 44716 030-0

Exkl. Sverige
Stöldlarm (433,9 MHz)
Volvo Guard 40 larmsystem är ett avancerat centrallås- och
larmsystem, speciellt utvecklat för S40, V40.
VG-systemet är helt integrerat med elsystemen i S40, V40
och ger därigenom hög tillförlitlighet och hållbarhet. Grunden
till systemet utgörs av det befintliga centrallåssystemet. (Om
bilen inte är försedd med fjärrstyrt central-låssystem måste
den uppgraderas, se s.19.)
Systemkonfigurationen är marknadsanpassad för att uppfylla
försäkrings- och lagkrav.

Fakta & Fördelar
• Roterande koder för att förhindra obehörig kopiering av
nyckelkoder.

• Aktiveringsavstånd 5 m.
• Kupébelysningen tänds och förblir tänd i 25 sekunder efter
det att dörren stängts eller tills tändningen slås till.

• Sensoringång för ultraljudssensor eller glaskrossensor.
• Perimeterskydd för dörrkontakterna, huv och
baklucka-/bakdörrkontakt.

Tillval (gäller ej Sverige)
• Nivåsensor (endast för LHD Ultraljudslarm).
• Ultraljudsavstängnings omkopplare som kopplar bort
ultraljudssensorn en aktiverings-cykel.

1 Se separat produktinformation.
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y Alarm recommendations

Op. no.S40, V40

2003- All models
Panic button function As of MY03, the alarm kits can be supplemented with a

Key Integrated Remote with panic button function: P/N
30638 485-0.

2001- LHD1Ultrasonic + siren LHD Glassbreak + siren RHD Glassbreak + siren
Ultrasonic kit 30623 088-9

Glassbreak sensor kit 30623 090-5 30623 092-1

Inclination sensor kit 30618 257-7 30618 257-7

2000 LHD2Ultrasonic +
siren

LHD3Glassbreak +
siren

LHD4Glassbreak
+ siren

RHD5Ultrasonic
+ siren

RHD6Glassbreak +
siren

Ultrasonic kit 30887 431-2 30887 431-2

Siren kit 30887 427-0 30887 427-0 30887 427-0 30887 428-8 30887 428-8

Glassbreak
sensor kit

30887 429-6 30887 429-6 30887 429-6

OPTIONS:
Inclination
sensor kit

30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1

-99 LHD7Ultrasonic + siren LHD8Ultrasonic + horn LHD9Glassbreak + horn RHD10 Ultrasonic
+ siren

Ultrasonic kit 30850 415-8 30850 415-8 30850 415-8

Siren kit 30850 416-6 30850 417-4

Horn kit 30850 418-2 30850 418-2

Glassbreak
sensor kit

30852 102-2

OPTIONS:
Inclinatin sensor
kit

30851 013-0 30851 013-0

Ultasonic
de-activation
kit

30852 101-2 30852 101-2 30852 101-2

1 Only with option 261 "Ultrasonic prepared".
2 NL, BE, LU and Hungary.
3 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, East Europe and Middle East.
4 SE, NO, FI and DK.
5 GB.
6 All other RHD countries.
7 NL, BE, LU and Hungary.
8 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, East Europe and Middle East.
9 SE, NO, FI and DK.
10 GB.



y Dimljus 35

Op. no. 35618

S40, V40

01- 30618 003-5

2000 30613 679-7

1999

excl. D4192T 30882 884-7

-98

excl. D4192T 30882 884-7

30812 876-8

+ Elkabelsats1 ej förberedda bilar

Lågt placerade lampor som förbättrar synfältet i dis, dimma
och snö.
En spoilerbelysning är inte endast en fråga om säkerhet. Den
låga placeringen ger bilen en sportigare framtoning. Levereras
komplett med monteringsanvisning samt alla nödvändiga
monteringsdetaljer som glödlampor, relä etc.

Tillbehör
Dimljusskydd, se s.23.

OBS!
–99 Dimljus förberedning/modifiering finns tillgäng-
lig för bilar utrustade med AC och/eller Anti-spin,
och/eller strålkastartorkare.

1 Gäller ej Sverige.
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y Strålkastarskydd 35

Op. no. 35621dimljus

S40, V40

01-

8622 977-0

00-

8622 976-2

Ett transparent, heltäckande skydd för dina dimljus, som
skyddar dimljusen från stenskott och annat som annars skulle
kunna spräcka glaset.
Strålkastarskydden är tillverkade i slagtåligt, glasklart plexiglas
som inte påverkar ljusbilden, och har en gummikant runt glaset
för att hålla vatten borta.
Monteras enkelt med hjälp av en skruvmejsel, ingen
åverkan på bilen behövs. Levereras parvis komplett med
monteringsdetaljer och anvisningar.

Tekniska data

Material: Slagtåligt plexiglas

Färg: Glasklart



y Fjärrljus 35

Op. no. 35612Extraljus, monteringssats

S40, V40

Fjärrljus

8671 036-5

(Inkl. glödlampa 55W H3 och stenskottsskydd)

Fjärrljus ger bättre och längre ljusbild vid körning i mörker eller
skymning. Detta ökar säkerheten i form av bättre sikt och
framförhållning till hinder och ev. faror.
Bättre ljusbild tack vare klart glas och FriForm-konstruerad
reflektor. Detta ger upp till 50 000 reflektorpunkter och riktar
ljuset med en exakthet som inte var möjlig tidigare.

Extraljus, monteringssats

01- 30889 805-5

2000 30887 451-0

98-99 Bensin 30862 792-6

Diesel 30862 792-6

+30863609-1

-97

Bensin 30862 792-6

+30863609-1

Satsen innehåller allt installationsmaterial som konsoler,
kabelmatta, relä, etc.

Konsolernas konstruktion ger en stabil montering.

Toppstag

1128 395-9

Vid tuffare vägförhållanden bör man komplettera med två st
toppstag till fjärrljusen.

Reservdelar

Glödlampa 944 265-8

Stenskottskydd 8698 673-4

24



25

y Lampsats 35

Op. no. 89991

S40, V40

98-

Dubbel strålkastare H7 Long-life 272 380-7

96-

Enkel strålkastare H4 272 290-8

Satsen innehåller de vanligaste "se och synas" lamporna.
Satserna ligger förpackade i en exponeringsvänlig
kvantförpackning (sex st per låda).



y Strålkastarskydd 35

Op. no. 35217

S40, V40

01- 8641 211-1

96-00 9488 980-5

Ett transparent, heltäckande skydd för huvudstrålkastarna.
Skyddar strålkastarna mot stenskott och vägpartiklar som kan
skada eller spräcka glaset.
Snyggt formade över strålkastarna och runt blinkerslyktorna.
Tillverkade i glasklar plast som inte påverkar ljusbilden.
Monteras med snäppfästen och clips och är lätta att ta av och
på.

Tekniska data

Material: Slagtålig acrylplast

Färg: Glasklara

Förpackning: Levereras i par för vänster
och höger strålkastare

OBS!
Volvo rekommenderar att strålkastarskydden INTE an-
vänds på bilar med strålkastartorkare. Torkarbladen
kan repa strålkastarskydden, vilket påtagligt försäm-
rar ljusbilden.
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y Bogserlina

Op. no. 89991

S40, V40 1188 364-2

Fakta & Fördelar
• Draghållfasthet 2 500 kg.
• Elförzinkade schacklar i båda ändarna.
• Stabil och enkel att hantera.
• Tillverkad av mjukt polyestersilke.
• Fem meter lång lina.
• Röd varningsflagga på mitten.



y Hjälpstartkabel

Op. no. 89991

S40, V40 8685 503-8

Kraftiga klämmor med helisolerade handtag.
Smidig kopparkabel 2,5 m Ø 10 mm.
Levereras i plastpåse med bärhandtag och instruktioner.
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y Brandsläckare 88

Op. no. 89604

S40, V40

Pulversläckare 1,0 kg 9451 460-1

Brandsläckaren ligger i en hållare och hålls säkert på plats
med hjälp av ett stålband. Stålbandet öppnas snabbt och
säkert med hjälp av ett handtag.
Klarar SIS brandklass A, B, C och är godkänd enligt DIN
EN3 som är den tyska normen och som är rekommenderad
för övriga Europa.
Monteras i framkant av förarstolen.
Monteringsanvisning medföljer i grundsatsen (se ovan).

OBS!
Går bara att montera under vänster framsäte.



y Stänkskydd 86

Op. no. 86321

S40, V40

Stänkskydd (sats/2 st)

01-

Fram 30889 627-3

Bak 30889 628-1

-00 Normalt utförande (för normala vägförhållanden)

Fram 30859 693-1

Bak 30859 694-9

-00 Extra brett utförande (för dåliga vägförhållanden)

Fram 30859 691-5

Bak 30859 692-3

-97

Stänkskydd som är designade efter bilens hjulhus och som ger
intryck av en integrerad detalj.
Skyddar karossen från hjulsprut.
Skruvas fast i bilen.
Levereras parvis.
Tillverkade i plast (PP+EPDM).

OBS!
–01 Stänkskydden kan ej kombineras med skärm-
breddare (standard på bilar med fabriksmonterade
205/50R15, 205/55R15 eller 205/50R16 däck).
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y Skärmbreddare 86

Op. no. 82520

Skärmbreddarsats (sats/4 st)

01-

Extra brett utförande 30632 656-2

(integrerade stänkskydd)

-00

Standardutförande1 30859 689-9

Brett utförande 30623 555-7

1 Standard på bilar med fabriksmonterade 205/50-15, 205/55-15 eller 205/50-16
däck.



y Första hjälpen 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 316-8

En praktisk Första hjälpenväska.
Försedd med dragkedja på tre sidor.
Godkänd enligt DIN 13164.
Utförlig första hjälpen-instruktion på tyska.
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y Första hjälpen 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 315-0

En praktisk Första hjälpenväska.
Utvikbar och fackindelad.
Facken försedda med tydliga instruktioner och texter på sju
språk.
Väskan försluts med kardborrband.



y Varningstriangel

Op. no.Fäste varningstriangel

S40, V40

Varningstriangel 9485 750-5

ECE-godkänd varningstriangel (E17 27R 03273).
Tar liten plats i hopfällt läge.
Vikt 1350 g; lättare än vanliga trianglar.
Röda prismatiska vidvinkelreflektorer för mörker,
fluorescerande tejp för dagsljus.
Står upprätt i vindstyrkor över 60 km/h. Stabila fötter, även
på halt underlag.
Enkel att ställa upp och fälla ihop.

S40

Fäste varningstriangel 30863 736-2

Fästanordning för förvaring av varningstriangel i bagageluckan
på S40. Fästet har också en varningsfunktion.

När bagageluckan öppnas syns den reflekterande triangeln
mycket tydligt. Triangelhållaren är lätt att installera med hjälp
av de existerande “panel”-hålen.
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