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Kinderzitje
ISOFIX

Op. no.

S40, V40

Kinderzitje

De veiligheid van de kleinste, maar belangrijkste passagiers,
is een gegeven waarop iedere ouder let bij het kiezen
van een kinderzitje. Voor Volvo is het logisch om de
productontwikkeling dusdanig te sturen dat Volvo de toon zet
op het gebied van kinderveiligheid.

Het kinderzitje is in twee verschillende standen te zetten:
bijna rechtop en iets achterover. Dankzij deze twee standen
kunt u ook de wat oudere kinderen, die vaak rechtop willen
zitten als ze wakker zijn, het naar de zin maken. Wanneer het
vervolgens tijd is om te gaan slapen, kunt u het zitje in een
handomdraai in een comfortabele slaapstand zetten.

ISOFIX
ISOFIX is een nieuwe norm voor de bevestiging van
kinderzitjes in auto’s. Het bevestigingssysteem is vooral
ontwikkeld om te voorkomen dat kinderzitjes op de verkeerde
manier worden aangebracht: de meest voorkomende oorzaak
van ongelukken met kinderzitjes!
Het nieuwste kinderzitje van Volvo is aangepast aan het
ISOFIX-systeem. Er zijn twee uitvoeringen afhankelijk van de
leeftijd en het gewicht van het kind.
Het kinderzitje is in vele opzichten uniek. Zo is is het bijv.
mogelijk om het tegen de rijrichting in te plaatsen in een
ISOFIX-steun voor kinderen tot 18 kg, hetgeen normaal
gesproken overeenkomt met kinderen tot ca. 3 jaar. Het zitje
voldoet aan de veiligheidseisen voor aanrijdingen van opzij
en is tevens voorzien van een unieke hoofdbescherming die
kinderen bij een aanrijding beschermt tegen binnendringende
voorwerpen.
Dit zitje heeft de universele goedkeuring voor gordelbevestiging
gekregen en kan ook gemonteerd worden in modellen zonder
ISOFIX-steunen. Het zitje moet dan met de veiligheidsgordels
van de auto worden vastgezet.
Voor inbouw achteraf moeten de ISOFIX-steunen voor
de voorstoel apart worden besteld. Om de steunen te
lokaliseren bij het monteren van het kinderzitje, wordt er een
ISOFIX-geleider gebruikt. Deze geleider zorgt ervoor dat de
ISOFIX-vergrendeling in de juiste positie komt te zitten. De
kleuraanduiding boven op het frame van het kinderzitje geeft
aan of het zitje correct gemonteerd is.
Het kind wordt vastgezet met een vijfpuntsgordel die
eenvoudig aan te passen is dankzij één gemeenschappelijke
vergrendeling voor alle verstelbanden.
Het ISOFIX-kinderzitje bestaat uit vier hoofdcomponenten:
•
•
•
•

Frame kinderzitje
Babyzitje, tot 10 kg (Groep 0).
Kinderzitje, van 9-18 kg (Groep 1).
Steunpoten, voor montage op de buitenste zitplaatsen van
de achterbank.

LET OP! Voor montage van beide zitjes hebt u een frame
nodig.
Babyzitje
Een handig detail van het babyzitje is het feit dat het eenvoudig
uit het frame te halen is en voorzien is van een handgreep.
Dit maakt het mogelijk om het kind mee te nemen, terwijl
het nog in het zitje zit. Het babyzitje biedt een comfortabele
slaapstand. Het babyzitje is bij uitstek een aanvulling voor
pasgeborenen en geeft extra steun aan het hoofd en lichaam.
2

Tot de accessoires die u voor beide zitjes kunt gebruiken
behoren een zonneklep, trappelbescherming met
opbergzakken, stoffen opbergtas en een speciale
binnenspiegel voor kinderzitjes.
Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenspiegel voor kinderzitje, zie p. 6 .
Leeslampje, zie p. 7 .
Babyzitje voor kinderstoeltje, zie p. 8 .
Zonneklep, zie p. 9 .
Trappelbescherming met opbergzakken, zie p.10.
Slaapkussen, zie p. 10.
Opbergtas, zie p.10.
Kindertafeltje, zie p. 11 .
Activiteitentas, zie p. 12 .
Handgreepblokkering voor de voorportieren, zie p. 13.

Technische gegevens
• Goedgekeurd voor gebruik in de EU, de OS (excl. AU), VS
en CA.
• Voldoet aan de normen ECE R44-03, FMVSS 213, CMVSS
213 en aan de strenge eisen van Volvo wat botsveiligheid,
brandbestendigheid, materiaalsterkte, stevigheid en
waseigenschappen betreft.
• De bekleding kan eenvoudig worden verwijderd en op 40°C
worden gewassen.
• Kan tegen de rijrichting in worden geplaatst voor maximale
veiligheid op de voorstoel en op de buitenste zitplaatsen
van de achterbank.
• Zeer eenvoudige aanpassing van de vijfpuntsgordel
dankzij de gemeenschappelijke vergrendeling van alle
verstelbanden.
• Voorzien van een zitkussen en bekleding die warmte
reflecteren voor een hoger comfort.
• Kan tevens op modellen zonder ISOFIX-steunen worden
gemonteerd met behulp van de veiligheidsgordels dankzij
de universele goedkeuring.
• Voldoet aan de normen voor bescherming bij aanrijdingen
van opzij.
Voor de veiligste plaats van het kind in de auto zie de tabel
met aanbevelingen van Volvo, zie .
BELANGRIJK!
Mag niet gemonteerd worden op de voorstoel als de
passagierskant uitgerust is met een airbag.
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Kinderzitje

89

zonder ISOFIX excl. VS, CA

S40, V40
Het andere type kinderzitje dat Volvo biedt, is in de
eerste plaats bestemd voor gebruik op auto’s zonder
ISOFIX-bevestigingen en op de oudere modellen. Het is
goedgekeurd voor kinderen tot een gewicht van 18 kg, dit komt
overeen met een leeftijd van ongeveer 3 jaar.
Het zitje kan met de traditionele veiligheidsgordelverankering
op de passagiersstoel vóór geplaatst worden (alleen op auto’s
zonder passagiersairbag voor) of op een van de buitenste
zitplaatsen van de achterbank. Let erop dat u bij plaatsing
op de achterbank gebruik moet maken van een steunpoot!
De typegoedkeuring van het zitje geldt alleen voor gebruik in
de modellen van Volvo.

Op. no. 85428 85430

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•

Binnenspiegel voor kinderzitje, zie p. 6 .
Leeslampje, zie p. 7 .
Babyzitje voor kinderstoeltje, zie p. 8 .
Zonneklep, zie p. 9 .
Trappelbescherming met opbergzakken, zie p.10.
Slaapkussen, zie p. 10.
Kindertafeltje, zie p.11.

Kinderzitje
(incl. band)

excl. VS, CA

9148 030-1

+ Montage onderdelen
Montage achterstevoren op de voorstoel.

Gegevens en Voordelen
• Voldoet aan de normen ECE R44-03 en ECE R44 voor
kinderzitjes die tegen de rijrichting in geplaatst worden en aan
alle eisen van Volvo wat botsveiligheid, brandbestendigheid,
materiaalsterkte, stevigheid en waseigenschappen betreft.
• De bekleding kan eenvoudig worden verwijderd en op 40°C
worden gewassen.
• Kan tegen de rijrichting in worden geplaatst voor maximale
veiligheid op de voorstoel en op de zitplaatsen van de
achterbank.
• Zeer eenvoudige aanpassing van de vijfpuntsgordel
dankzij de gemeenschappelijke vergrendeling van alle
verstelbanden.
• Vervaardigd uit milieuvriendelijk, vormgeblazen
HD-polyethyleen, hetgeen een stevig en vormvast zitje
oplevert.

Bevestigingsogen
Montage achterstevoren op de achterbank.1

Bevestigingsogen (alleen elektrisch bedienbare
stoelen)
Steunpoten

30808 429-2

30883 093-4
6820 988-1

Zie voor de veiligste plaats van het kind in de auto de
tabel met aanbevelingen van Volvo, zie
3
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Kinderzitje

89

zonder ISOFIX excl. VS, CA

Op. no. 85428 85430

Vervangingsonderdelen
Bekleding

8698 033-1

Veiligheidsgordel

9464 017-4

Montageband

9134 557-9

Mof

8685 552-0

BELANGRIJK!
Mag niet gemonteerd worden op de voorstoel als de
passagierskant uitgerust is met een airbag.
1 Bevestigingsogen zitten standaard in auto’s met mechanisch bedienbare stoelen.
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Tabel met aanbevelingen om de plaats van kinderen in de auto vast te stellen
S40, V40

Plaats van het kind

Passagiersstoel
voor (alleen zonder
passagiersairbag)

2e rij stoelen buitenste stoel

2e rij stoelen midden

Op. no.

Leeftijdsgroep
<10 kg (0-9 maanden)

9-18 kg (9-36 maanden)

15-36 kg (3-10 jaar)

Isofix-babystoeltje
8641 643-5
+ Frame kinderzitje
8641 632-8
Voor Isofix-montage
Isofix-bevestiging links
0230623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-bevestiging rechts
30618 404-5
Isofix-geleider
30618 515-8
Voor gordelbevestiging
Geen andere bevestigingen nodig

Isofix-kinderstoeltje
8641 644-3
+ Frame kinderzitje
8641 632-8
Voor Isofix-montage
Isofix-bevestiging links
0230623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-bevestiging rechts
30618 404-5
Isofix-geleider
30618 515-8
Voor gordelbevestiging
Geen andere bevestigingen nodig

Niet geschikt voor kinderen in deze leeftijdsgroep

Niet Isofix-kinderzitje
9148 030-1
+ Bevestigingsnokken1
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Niet Isofix-kinderzitje
9148 030-1
+ Bevestigingslipjes¹
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Isofix-babystoeltje
8641 643-5
+ Frame kinderzitje
8641 632-8
+ Steunpoten
8641 714-4
Voor Isofix-montage
Isofix-geleider
9488 822-9
Voor gordelbevestiging
Geen andere bevestigingen nodig.

Isofix-kinderstoeltje
8641 644-3
+ Frame kinderzitje
8641 632-8
+ Steunpoten
8641 714-4
Voor Isofix-montage
Isofix-geleider
9488 822-9
Voor gordelbevestiging
Geen andere bevestigingen nodig.

Niet Isofix-kinderzitje
9148 030-1
+ Steunpoten
9204 099-7

Niet Isofix-kinderzitje
9148 030-1
+ Steunpoten
9204 099-7

Niet Isofix-kinderzitje
9148 030-1
+ Steunpoten
9204 099-7

Niet-Isofix-kinderzitje 9148 030-1
+ Steunpoten
9204 099-7

Autogordelkussen
EU
8624 052-0
VS
8624 053-8
Rugsteun – bij autogordelkussen
EU
8624 054-6
VS
8624 055-3
Voor geïntegreerd autogordelkussen,
Comfortbekleding
8624 062-9
Hoofdsteun - voor Comfortbekleding
8624 063-7
Autogordelkussen
EU
8624 052-0
VS
8624 053-8
Rugsteun-bij autogordelkussen
EU
8624 054-6
VS
8624 055-3
Voor ingebouwd autogordelkussen,
Comfortbekleding
8624 059-5
Hoofdsteun - voor Comfortbekleding
8624 060-3

1 Standaard in sommige landen
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Binnenspiegel

89

voor kinderzitje

S40, V40

Op. no. 85440-2

9187 501-3

De spiegel stelt de bestuurder in staat om het kind in de gaten
te houden als het zitje op de achterbank gemonteerd is.
Met een bevestigingsbeugel wordt het op de middelste
hoofdsteun geplaatst en zo gericht dat de bestuurder het kind
in de spiegel via de gewone achteruitkijkspiegel kan zien. Met
een knop kan de spiegel eenvoudig worden verwijderd, wat
nodig is als er een passagier in het midden van de achterbank
zit.
Verkrijgbaar voor alle Volvo-modellen met een centraal
geplaatste hoofdsteun op de achterbank.
BELANGRIJK!
Als de auto is uitgerust met een airbag voor de voorpassagier, moet het kinderzitje op de achterbank worden geplaatst. Het voordeel en het nut van de binnenspiegel voor een kind op de achterbank is aanzienlijk.
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Leeslampje

35
Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4
+ Montageset
8641 195-6
Praktisch leeslampje voor kinderzitjes en passagiers op de
voorstoel.
Het leeslampje verspreidt zacht geel licht zodat de passagiers
kunnen lezen zonder de chauffeur te storen.
Bevestigd op de voorveer van de passagiersstoel.
Technische gegevens
• Door Volvo ontworpen lamphuis, kan 270 graden gedraaid
worden, gekleurde lens.
• Schakelaar in het bovenste gedeelte van het lamphuis.
• Spiraalarm van 600 mm (flexibel).
• Spiraalkabel van 500 mm met connector voor grote en kleine
aansluitingen (adapter), uittrekbaar tot 2000 mm.
• Gloeilamp, 5 W.
• Aansluiting voor sigarenaansteker.
• Alleen geschikt voor de voorste passagiersstoel.
Vervangingsonderdelen
Gloeilamp, 5 W

949 671-2
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Baby-inzetstuk

89
Op. no. 85442

S40, V40
voor ISOFIX-zitje
9494 844-5
voor stoelen zonder ISOFIX-bevestiging1
W0150-

8682 311-9

-W149

6820 992-3

Het baby-inzetstuk vormt een uitstekende aanvulling op
de kinderzitjes van Volvo. Het biedt de allerkleinsten
ondersteuning van hoofd en lichaam en zorgt voor een hoger
reiscomfort.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen afhankelijk van het
type kinderzitje en de gebruikte stof.
Wastemperatuur 40°
1 Er werd een nieuwe stof geïntroduceerd in week 50, 2001, geschikt voor 8682
446-3, 9148 030-1
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Zonneklep

89
Op. no. 85443

S40, V40
voor ISOFIX-zitje
9494 842-9
voor stoelen zonder ISOFIX-bevestiging1
W150-

8682 309-3

-W149

6820 989-9

Een zonneklep beschermt uw kind tegen fel zonlicht. De
zonneklep is dusdanig in te stellen dat deze uw kind aan
meerdere kanten tegen het zonlicht beschermt.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen afhankelijk van het
type kinderzitje en de gebruikte stof.
Wastemperatuur 40°C
1 Er werd een nieuwe stof geïntroduceerd in week 50, 2001, geschikt voor 8682
446-3, 9148 030-1
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Trappelbescherming met zakken, opbergtas, slaapkussen

89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Trappelbescherming met zakken(1)
voor ISOFIX-zitje

9494 843-7

voor niet-ISOFIX-zitje

8685 551-7

Een praktische bescherming tegen vuil met zakken voor de
spulletjes van het kind.
Beschermt de normale bekleding van de auto tegen vuil en
vlekken wanneer het kind in het kinderzitje zit. Kan ook worden
gebruikt om de achterkant van de voorstoel te beschermen als
het kind in de rijrichting op de achterbank zit. Uitgerust met
zakken voor kleine dingen. Wastemperatuur 40°C
Verkrijgbaar voor kinderzitjes met en zonder ISOFIX.
Opbergtas (2)

9494 845-2

Tas die aan de zijkant van het kinderzitje wordt bevestigd,
maar ook buiten de auto gebruikt kan worden. Goed voor
het opbergen van bijv. speelgoed, spenen, flessen, doekjes
enz. Bevestigd aan de zijkant van het kinderzitje, maar kan
ook buiten de auto gebruikt worden. Gemaakt van stof.
Wastemperatuur 40°C.
Slaapkussen (3)

9494 841-1

Een comfortkussen voor veelzijdig gebruik om het comfort van
uw slapende kind te vergroten. Wastemperatuur 40°C.
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Kindertafeltje

89
Op. no. 85450

S40, V40
voor ISOFIX-zitjes1

9494 840-3

voor zitjes zonder ISOFIX2

8682 310-1

Een handig speeltafeltje voor kinderen in het kinderzitje van
Volvo. Het tafeltje biedt kleine kinderen een ondergrond
waarop ze kunnen tekenen, schilderen, met speelgoed spelen
enz.
Uitgerust met omhoogstaande rand en uitsparing voor kleine
voorwerpen.
Bevestigd aan de zijsteun van het kinderzitje.
Vervaardigd van EPP-kunststof met een speeloppervlak dat
makkelijk schoon te maken is.
1 Past op kinderzitjes 8641 644-3, 8641 640-1.
2 Geschikt voor kinderzitjes 8682 446-3, 9148 030-1.
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Activiteitentas
Op. no. 85447

S40, V40

30863 733-9

De activiteitentas is een tas/koffer die speciaal voor gebruik
door kinderen is bestemd. Hij kan met behulp van een riem
aan de voorstoelen worden vastgemaakt. Door deze riem kan
de tas ook als rugzak gebruikt worden.
De tas is zeer veelzijdig. Hij kan worden gebruikt als
opbergruimte voor speelgoed en kleine voorwerpen.
Onderweg kan hij in opgeklapte toestand gebruikt worden als
speeltafel. De vakjes in het deksel zijn bedoeld voor pennen,
notitieboekjes, enz. Als het deksel open staat, zijn twee
(instelbare) bekerhouders beschikbaar.
Gemaakt van blauw- en groenkleurig waterbestendig
materiaal.
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Handgreepblokkering

88

voor kinderen op de voorstoel

Op. no. 88007

S40, V40
linkerportier

30808 432-6

rechterportier

30818 067-8

Een praktische handgreepblokkering die voorkomt dat
kinderen het voorste passagiersportier kunnen openen.
Wordt in de uitsparing achter de portierhandgreep geplaatst.
De hendelblokkering vult de ruimte in de uitsparing op en
voorkomt dat het kind de handgreep kan vastpakken.
Technische gegevens
Materiaal

Polyurethaan

Kleur:

Graphite

13
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Autogordelkussen, rugleuning

89

met slaapstand

Op. no. 85444

S40, V40

Gegevens en Voordelen

Autogordelkussen

8624 052-0

VS

8624 053-8

Rugsteun voor autogordelkussen

8624 054-6

VS

8624 055-3

Bedoeld voor kinderen tussen 3 en 10 jaar met een gewicht
van 15 - 36 kg (33-80 lbs).
Zorg ervoor dat het kind tijdens het rijden comfortabel en veilig
is.
De hoek van de rugleuning kan worden afgesteld om uw kind
in een comfortabelere stand te laten slapen.
Wordt gebruikt in combinatie met een normale veiligheidsgordel
en zorgt ervoor dat de gordel goed tegen het lichaam van het
kind rust, voor de beste opvang bij een botsing. Het kind zit
bovendien wat hoger en heeft beter zicht.
Kan in vijf hoogtes worden versteld met twee verschillende
rugleuningstanden waardoor de nek en de rug van het kind
beter worden beschermd.

14

• Getest in botsproeven en goedgekeurd volgens norm ECE
R44-03 en FMVSS 213.
• Het ontwerp van de bekleding past bij die van het kinderzitje.
• Bekleding kan gewassen worden, 40°C.
• Geschikt voor alle auto’s met driepunts-veiligheidsgordels.
• De rugleuning biedt een hoger comfort en beschermt bij een
aanrijding van achteren.
• De rugleuning is instelbaar; er zijn 5 hoogtestanden en 2
verschillende rugleuninghoeken.
Vervangingsonderdelen
(kussen)

EU

8624 090-0

(rugleuning)

8624 092-6

(kussen)

8624 094-2

(rugleuning)

8624 096-7

BELANGRIJK!
Mag niet gemonteerd worden op de voorstoel als de
passagierskant uitgerust is met een airbag

y

Comfortbekleding

89

Hoofdsteun

Op. no. 85445

S40, V40
Comfortbekleding
- voor geïntegreerd kinderzitje/buitenste
zitplaats van de achterbank

8624 062-9

Hoofdsteun
8624 063-7
Comfortbekleding
Bekleding met ingebouwde zijsteunen ter verbetering van het
comfort en voor het veilig op de plaats houden van het kind.
Aan de onderkant zit een beschermfolie van vinyl die de
originele bekleding van de achterbank beschermt tegen vuil.
De bekleding wordt eenvoudig op het uitgeklapte
autogordelkussen gemonteerd en is makkelijk te verwijderen
wanneer men deze terug moet klappen. Wasbaar op
40°C (bevat ritsen zodat de schuimvulling voor het wassen
eenvoudig kan worden verwijderd). Ontwerp van de bekleding
is conform het nieuwe kinderveiligheidsprogramma van Volvo.
Hoofdsteun
Hoofdsteun die makkelijk over de standaard hoofdsteun op
de achterbank getrokken kan worden. De geïntegreerde
zijkussens bieden comfortabele ondersteuning waardoor het
hoofd van het kind tijdens de slaap wordt ondersteund.
Ontwerp past bij de comfortbekleding. Watertemperatuur 40°C
(de schuimvulling moet voor het wassen worden verwijderd).

15
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Volvo Guard Lock en Alarm System (VGLA)
Afstandsbediening en alarm, algemene beschrijving

S40, V40
Het Volvo Guard Lock en Alarm System (VGLA) is gebaseerd
op het bestaande VGLA-systeem in de S70/V70. Het
alarmsysteem is volledig geïntegreerd in het elektrisch
systeem en daardoor buitengewoon betrouwbaar.
Om het alarm te installeren moet de auto zijn uitgerust met het
van afstand bediende centrale vergrendelingssysteem VGLA.
Dit alarm kan op de vereisten in verschillende landen worden
afgestemd en het voldoet aan verzekeringstechnische en
wettelijke voorschriften.

16

36
Op. no.

Gegevens en Voordelen
• Bereik afstandsbediening 5-10 meter.
• Automatisch hervergrendelen.
• De afstandsbediening heeft roulerende anti-gripcodes om te
voorkomen dat onbevoegden sleutelcodes kopiëren.
• Met max. drie programmeerbare transmitters.
• De LED-status zit in de zonnesensor in de rechter
luidsprekergrille.
• Het is mogelijk om het alarm met de contactsleutel te
passeren (zie het handboek).
• Het centrale vergrendelingssysteem activeert/deactiveert
het alarm gelijktijdig met vergrendelen/ontgrendelen.
• Deadlock-stand na 25 seconden.
• Als de auto ontgrendeld wordt, gaat de interieurverlichting
gedurende 30 seconden branden en deze dooft wanneer
het contact wordt aangezet.
• Een statusindicatielampje (LED) aan de bovenkant van het
dashboard geeft de status van het alarmsysteem weer.
• Paniekalarm (alleen in bepaalde landen). In een noodgeval
is het mogelijk de aandacht te trekken door op de rode knop
op de afstandsbediening te drukken.
• Tijdelijk uitschakelen van sensors. Gebruikt om onbedoeld
afgaan van het alarm te voorkomen, bijv. wanneer er een
hond achterblijft in de auto of tijdens een oversteek met een
veerboot.
• Reactiveren van het alarm. Het alarm wordt gereactiveerd
als er niet binnen twee minuten nadat het alarm met
gebruikmaking van de afstandsbediening is gedeactiveerd
een deur of klep wordt geopend.
• Passieve activering (alleen in bepaalde landen). Nadat
het contact is uitgezet en het portier van de bestuurder
is geopend en gesloten, wordt het alarm automatisch
geactiveerd.
• Servicemodus (alleen in bepaalde landen). Het alarm kan
tijdelijk worden uitgeschakeld in samenhang met service.
Reset bij de volgende reactivering (zie handboek).
Sensors. De volgende sensors zijn afzonderlijk of in
combinatie te gebruiken met:
- Sensors voor breken van ramen
Worden ingeschakeld bij het breken van een ruit.
Functioneren als een microfoon, afgesteld op dezelfde
geluidsfrequentie die optreedt wanneer er een autoruit
breekt. Goede bescherming tegen diefstal uit auto’s.
- Ultrasoonsensor
Schakelt het alarm in als de luchtdruk in de auto verandert,
d.w.z. wanneer er een beweging wordt waargenomen. Er
zitten op elke B-stijl twee detectors, zowel voorwaarts als
achterwaarts gericht in het passagierscompartiment voor
een maximale bescherming. Een waardevolle aanvulling
op de basisuitrusting.
- Kantelsensor
Activeert de kantelsensor als de positie van de auto
verandert, bijvoorbeeld als er een poging wordt gedaan om
een wiel te stelen of als de auto weg wordt gesleept.
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Op afstand bediende centrale vergrendeling

36
Op. no. 83102

S40, V40

2000

03-

Basisset

Afstandsbedieningsset

30887 419-7

+ Montageset

314,35 MHz

30638 482-7

304,30 MHz

30638 486-8

433,92 MHz

30638 484-3

314,35 MHz
+ Montageset

C**

30887 421-3

433,92 MHz
+ Montageset

N**

30887 422-1

G**

30887 423-9

T**

30887 424-7

F**

30887 425-4

Z**

30887 426-2

A**

30889 986-3

01-02
+ Montageset
+ Montageset
314,35 MHz
+ Montageset

C**

30618 013-4

+ Montageset

433,92 MHz
+ Montageset

N**

30618 014-2

+ Montageset

G**

30618 015-9

+ Montageset

T**

30618 016-7

+ Montageset

304,30 MHz

+ Montageset
F**

30618 017-5

+ Montageset

Onderdelen
Z**

30618 018-3

A**

30618 019-1

+ Montageset
304,30 MHz

Meer afstandsbedieningen kunnen worden aangeschaft als
vervangingsonderdelen.

01Afstandsbediening
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Op afstand bediende centrale vergrendeling

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

Batterij

9481 517-2

2000
Afstandsbediening
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

Batterij

9481 517-2

** Landcodes
C:

Latijns-Amerika, TW, BR, TH, MY, ID, PH

N:

Oost-Europa, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG, TR,
Midden-Oosten

G:

GB

T:

DE, IT, PT, GR, CH, AT

F:

BE, NL, FR, ES

Z:

Zuid-Afrika

A:

AU

P:

UA/CA
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Op afstand bediende centrale vergrendeling

36
Op. no. 83102

S40, V40

Gegevens en Voordelen

1999
30887 494-0
1998
30887 494-0
+30864307-1
-97
ch.nr 2080

Stuur links

ch.nr 26800-

Stuur
rechts

• Roulerende codes om te voorkomen dat onbevoegden
sleutelcodes kopiëren.
• Bereik vijf meter.
• Er zitten twee afstandsbedieningen in de set.
• Er kunnen maximaal zes afstandsbedieningen tegelijk voor
een auto worden gebruikt.
• De auto wordt binnen twee minuten na het ontgrendelen
met behulp van de afstandsbediening als er geen portier of
achterklep/kofferbakdeksel is geopend opnieuw vergrendeld.
Vervangingsonderdelen
Afstandsbediening

30887 494-0
+30850305-1

Batterij

30851 156-7
9481 517-2

Vergrendelt en ontgrendelt de auto op afstand.
Alle portiersloten, inclusief achterklep, worden bediend met
een handbediende afstandsbediening. Systeemfrequentie
433,9 Mhz.
Het op afstand bediende vergrendelingssysteem is voorbereid
voor het alarmsysteem Volvo Guard 40.
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Diefstalalarm

36
Op. no. 36610

S40, V40

Gegevens en Voordelen

Zweden
Op afstand bediend

alarm1

• Roulerende codes om te voorkomen dat onbevoegden
sleutelcodes kopiëren.

,

voor auto’s met af-fabriek gemonteerde op afstand bediende
centrale vergrendeling:
-99
Alarm

8446 620-0

Voor auto’s zonder af-fabriek gemonteerde op afstand
bediende centrale vergrendeling:

44716 030-0

Excl. Zweden
Diefstalalarm (433,9 MHz)
Het alarmsysteem Volvo Guard 40 is een geavanceerd
systeem voor alarm en centrale vergrendeling, speciaal
ontwikkeld voor de S40, V40.
Het Volvo guard-systeem is volledig in het elektrische
systeem in de S40, V40 geïntegreerd en is daarom zeer
betrouwbaar. Het systeem is gebaseerd op het aanwezige
centrale-vergrendelingssysteem. (Als de auto niet is uitgerust
met een op afstand bediende centrale vergrendeling, moet hij
worden opgewaardeerd, zie p. 19.)
Systeemconfiguratie is aan het land aangepast om te voldoen
aan verzekerings- en wettelijke vereisten.

20

• De interieurverlichting gaat 25 seconden nadat de portieren
zijn gesloten of totdat het contact wordt ingeschakeld
branden.
• Sensorinvoer voor ultrasone sensor of ruitbreuksensor.
• Omtrekbescherming voor de portierschakelaars, motorkap
en bagageruimte-/achterportierschakelaars.
Optie (Geldt niet voor Zweden)

-99
Alarm

• Activeringsbereik 5 m.

• Kantelsensor (alleen voor Ultrasoon alarm bij stuur links).
• Ultrasone uitschakelingsschakelaar die de ultrasone sensor
één activeringscyclus uitschakelt.
1 Zie apart productalarm.

y

Alarm recommendations
S40, V40

Op. no.

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-

LHD1 Ultrasonic + siren

Ultrasonic kit

30623 088-9

Glassbreak sensor kit
Inclination sensor kit

30618 257-7

2000

LHD2 Ultrasonic +
siren

Ultrasonic kit

30887 431-2

Siren kit

30887 427-0

Glassbreak
sensor kit

LHD Glassbreak + siren

RHD Glassbreak + siren

30623 090-5

30623 092-1

30618 257-7

LHD3 Glassbreak +
siren

LHD4 Glassbreak
+ siren

RHD6 Glassbreak +
siren

30887 431-2
30887 427-0

30887 427-0

30887 429-6

30887 429-6

OPTIONS:Inclination sensor kit

30889 505-1

-99

LHD7 Ultrasonic + siren

LHD8 Ultrasonic + horn

Ultrasonic kit

30850 415-8

30850 415-8

Siren kit

30850 416-6

Horn kit

RHD5 Ultrasonic
+ siren

30889 505-1

30887 428-8

30887 428-8
30887 429-6

30889 505-1
LHD9 Glassbreak + horn

30889 505-1
RHD10 Ultrasonic
+ siren
30850 415-8
30850 417-4

30850 418-2

30850 418-2
30852 102-2

Glassbreak
sensor kit
OPTIONS:Inclination sensor kit

30851 013-0

30851 013-0

Ultrasonic
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, Eastern 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, Eastern Europe and Middle East.
9 SE, NO, FI and DK.
10 GB.
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Mistlampen

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

+ Kabelboomset1 niet-voorbereide auto’s
Laag bevestigde lampen die de zichtbaarheid bij nevel, mist
en sneeuw.
Spoilerverlichting is niet alleen uit veiligheidsoverwegingen.
De lage stand van de lampen geeft de auto een sportiever
uiterlijk. Geleverd met montage-instructies en alle benodigde
montage-onderdelen, zoals gloeilampen, relais etc.
Accessoires
Mistlampbeschermers, zie p. 23.
BELANGRIJK!
-99 Voorbereiding/aanpassing voor de mistlamp is
verkrijgbaar voor auto’s die zijn uitgerust met AC
en/of antislip en/of koplampwissers.
1 Geldt niet voor Zweden.
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Koplampbescherming

35

mistlampen

Op. no. 35621

S40, V40
018622 977-0
008622 976-2
Een transparante, volledige afdekking voor de mistlampen, die
de mistlampen tegen steenslag en andere voorwerpen die het
glas kunnen breken beschermen.
De koplampbescherming is gemaakt van duurzaam, helder
plexiglas dat geen effect heeft op het lichtpatroon en voorzien
in van een rubberen rand om water af te stoten.
Eenvoudig te bevestigen met een schroevendraaier, er hoeft
niets aan de auto gewijzigd te worden. Worden per twee
geleverd, inclusief montage-onderdelen en instructies.
Technische gegevens
Materiaal:

Slijtvast plexiglas

Kleur:

Helder
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Bermlichten

35

Extra lampen, montageset

Op. no. 35612

S40, V40

De set bevat alle montage-onderdelen zoals beugels,
kabelbomen, relais etc.

Bermlichten

De constructie van de beugels zorgt voor een stevige montage.
8671 036-5

Bovensteun

(Incl. gloeilamp 55W H3 en steenslagbescherming)
Bermlichten geven een beter en langer lichtpatroon als u in
het donker of de schemer rijdt. De veiligheid wordt door een
beter zicht verbeterd en u ziet obstakels en mogelijke gevaren
eerder.

1128 395-9
Bij ruwere rijomstandigheden moet er twee bovenste steunen
aan de bermlichten worden toegevoegd.

Een beter lichtpatroon dankzij het heldere glas en de
FriForm-reflectoren. Geeft tot 50.000 reflectorpunten en richt
het licht nauwkeuriger dan voorheen.

Vervangingsonderdelen

Extra lampen, montageset

Steenslagbescherming

01-

30889 805-5

2000

30887 451-0

98-99

Benzine

Diesel

30862 792-6
30862 792-6
+30863609-1

-97
Benzine

30862 792-6
+30863609-1
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Gloeilamp

944 265-8
8698 673-4

y

Lampenset

35
Op. no. 89991

S40, V40
98Dubbele koplampen H7 Lange levensduur

272 380-7

96Enkele koplamp H4

272 290-8

De set bevat de gebruikelijkste gloeilampen "om goed te
kunnen zien en gezien te worden".
De sets zijn verpakt in een displayverpakking waardoor de
inhoud te zien is (zes stuks per doos).
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Koplampbescherming

35
Op. no. 35217

S40, V40
01-

8641 211-1

96-00

9488 980-5

Een transparante, volledige afdekking voor de koplampen.
Beschermt de koplampen tegen steenslag en vuil op de weg,
die het glas kunnen beschadigen of breken.
Wordt over de koplampen en rondom de richtingaanwijzers
geplaatst. Is gemaakt van helder kunststof dat geen effect
heeft op het lichtpatroon.
Wordt met klikvergrendelingen en clips bevestigd en is
eenvoudig te monteren en te verwijderen.
Technische gegevens
Materiaal:

Slijtvast acrylaat

Kleur:

Helder

Verpakking:

Wordt per twee
geleverd voor linker- en
rechterkoplampen.

BELANGRIJK!
Volvo raadt aan de koplampbescherming NIET te
gebruiken bij auto’s met koplampwissers.
De
wisserbladen kunnen de koplampbescherming
bekrassen, waardoor het lichtpatroon aanzienlijk
beschadigd kan raken.
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Sleepkabel
Op. no. 89991

S40, V40

1188 364-2

Gegevens en Voordelen
• Treksterkte 2.500 kg.
• Schakels met elektrolytisch verzinkte platen aan beide
uiteinden.
• Stabiel en makkelijk te hanteren.
• Vervaardigd uit soepel polyesterzijde.
• Vijf meter lang.
• Rode waarschuwingsvlag in het midden van de kabel.

27

y

Startkabel
Op. no. 89991

S40, V40

8685 503-8

Krachtige klemmen met volledig geïsoleerde handvatten.
Soepele koperkabel 2,5 m, Ø 10 mm.
Wordt geleverd in een kunststof zak met handgrepen en
instructies.

28

y

Brandblusser

88
Op. no. 89604

S40, V40
Poederbrandblusser 1,0 kg

9451 460-1

De brandblusser zit in een houder en wordt met een stalen
band op zijn plaats gehouden. Een hendel opent de stalen
band op een snelle en veilige manier.
Voldoet aan SIS-brandklasse A, B en C en is goedgekeurd
volgens DIN EN3, de Duitse norm die in de rest van Europa
wordt aanbevolen.
Wordt aan de voorkant van de bestuurdersstoel gemonteerd.
De montage-instructies worden meegeleverd in de basisset
(zie hierboven).
BELANGRIJK!
Kan alleen worden bevestigd onder de voorstoel links.
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Spatlappen

86
Op. no. 86321

S40, V40

BELANGRIJK!
-01 Spatschermen kunnen niet worden gecombineerd met wielkastverlengingen (standaard op auto’s
met af-fabriek gemonteerde banden met de maten
205/50R15, 205/55R15 of 205/50R16).

Spatscherm (set /2 x)
01Voor

30889 627-3

Achter

30889 628-1

-00 Normale uitvoering(voor normale rijomstandigheden)
Voor

30859 693-1

Achter

30859 694-9

-00 Extra brede uitvoering(voor slechte rijomstandigheden)
Voor

30859 691-5

Achter

30859 692-3

-97
Een spatscherm, waarvan de vormgeving is aangepast aan de
wielkasten van de auto en die op een discrete manier met het
design van de auto versmelt.
Beschermt de carrosserie tegen opspattend vuil van de wielen.
Stevig aan de auto bevestigd.
Worden per paar geleverd.
Gemaakt van kunststof (PP+EPDM).
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Wielkastverlengingen

86
Op. no. 82520

Wielkastverlengingsset (set / 4 x)
01Extra brede uitvoering

30632 656-2

(geïntegreerd spatscherm)
-00
Standaarduitvoering
Brede versie

1

30859 689-9
30623 555-7

1 Standaard op auto’s met af-fabriek gemonteerde banden met de maten 205/5015, 205/55-15 of 205/50-16.
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Verbanddoos

85
Op. no. 89991

S40, V40
Een praktische eerstehulptas.
Met een rits aan drie zijden.
Goedgekeurd volgens DIN 13164.
Volledige eerstehulpinstructies in Duits.

32

8682 316-8
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Verbanddoos

85
Op. no. 89991

S40, V40

8682 315-0

Een praktische eerstehulptas.
Kan worden uitgeklapt en is in vakken verdeeld.
De vakken zijn voorzien van duidelijke instructies en tekst in
zeven talen.
De tas is afgesloten met klittenband.

33

y

Gevarendriehoek
Gevarendriehoek bevestigen

Op. no.

S40, V40
Waarschuwingsdriehoek

9485 750-5

ECE-goedgekeurde waarschuwingsdriehoek (E17 27R
03273).
Neemt opgevouwen weinig plaats in.
Gewicht 1350 gr; lichter dan de normale driehoeken.
Rode prisma-groothoekreflectoren voor in het donker,
fluorescerend plakband voor daglicht.
Staat rechtop bij harde wind (meer dan 60 km/u). Stabiele
poten, zelfs op ijs en gladde wegen.
Gemakkelijk op te stellen en op te vouwen.
S40
Gevarendriehoek bevestigen

30863 736-2

Bevestiging voor het opbergen van de gevarendriehoek in de
bagageruimte van de S40. De bevestiging dient ook als een
waarschuwingsfunctie.
Wanneer de klep wordt geopend, is de reflecterende driehoek
duidelijk zichtbaar. De driehoekhouder is eenvoudig te
bevestigen met behulp van de aanwezige gaten in het
"paneel".
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