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Dit is een handleiding waarin de opbouw van de
informatie op de accessoirepagina's wordt uiteengezet.
De bedoeling is dat u de door u gezochte informatie zo
makkelijk mogelijk vindt.
Afkortingen

Productgids

AEM = Extra elektronicamodule
AT = Automatische versnellingsbak
AWD = Vierwielaandrijving
BLL = Geblokkeerde vergrendelstand
Ch -12345 = Tot chassisnr.
Ch 12345- = Vanaf chassisnr.
ECC = Elektronische klimaatregeling
FWD = Voorwielaandrijving
IAM = Geïntegreerde audio-eenheid
ISO = Goedgekeurd conf. ISO-norm (Noord-Europa)
LHD = Stuur links
MT = Handgeschakelde versnellingsbak
OSD = On screen display
RHD = Stuur rechts
RSE = Entertainmenteenheid van de achterbank
RTI = Road and Traffic Information system
TMC = Kanaal verkeersberichten
TPMS = Tire pressure monitoring system
TRM = Trailermodule
TÜV = Goedgekeurd conf. TÜV-norm (Duitsland)

1. Hier wordt het voor de auto gekozen profiel getoond.
Deze wordt gebruikt om de informatie te filteren,
zodat alleen accessoires worden getoond die bij het
gekozen profiel passen.

Partnergroep & Landcode:
Partnergroep is een verzamelnaam voor een aantal
markten die zijn samengevoegd tot één gebied.
AME = Noord-Amerika
EUR = Europa
INT = Internationaal algemeen
NOR = Scandinavische landen
De landscode voor het resp. land wordt altijd aangegeven
volgens ISO 3166-1, d.w.z. SE voor Zweden, DE voor
Duitsland en US voor de VS.
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2. Titel die de naam van het accessoire aangeeft.
3. Operatienummer dat naar de Volvo Standard
Time Guide verwijst. Dit nummer geeft aan hoe
lang het duurt om het accessoire te monteren.
Voor producten die de klant zelf monteert, is geen op.
nr. vermeld.
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4. Hier worden het artikelnummer en eventuele
criteria getoond die voor het betreffende accessoire
gelden.
5. Een plusteken voor het product geeft aan dat het een
aanvullend product is. Dit is nodig voor een 		
compleet en werkend accessoire.
6. De montageaanwijzing die kan worden gedownload of
geopend in HTML of als pdf.
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7. NB-kader, dat belangrijke informatie bevat, zoals
waarschuwingen, aandachtspunten of speciale
wettelijke vereisten.
8. Voetnoot met aanvullende informatie.
9. Zoekvenster waarin naar verschillende accessoires
kan worden gezocht op basis van de hele titel of
delen ervan. Het zoeken is gebaseerd op het gekozen
profiel.
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