Guia de produtos
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Este guia esclarece o modo de organização da informação
na web de acessórios. Deste modo pretende-se facilitar
ao máximo o uso da informação que procura.

Abreviaturas

Guia de produtos

AEM = Módulo electrónico de acessório
(accessory electronic module)
AT = Transmissão automática
AWD = Tracção às quatro rodas
BLL = Posição de fecho bloqueada
Ch –12345 = Até ao número de chassis
Ch 12345– = A partir do número de chassis
ECC = Controlo electrónico da climatização
FWD = Tracção às rodas dianteiras
IAM = Módulo do sistema áudio integrado (IAM)
ISO = Aprovação seg. a norma ISO (Países Nórdicos)
LHD = Condução à esquerda
MT = Transmissão manual
OSD = Menu sobre ecrã
RHD = Condução à direita
RSE = Entretenimento do banco traseiro
(rear seat entertainment)
RTI = Sistema de informações de trânsito
(road and traffic information system)
TMC = Canal de mensagens de trânsito
(traffic message channel)
TPMS = Sistema de monitorização da pressão dos pneus
(tire pressure monitoring system)
TRM = Módulo do atrelado
TÜV = Aprovação seg. a norma TÜV (Alemanha)

1. Aqui é apresentado o perfil seleccionado para o
veículo. Este utiliza-se para filtrar a informação, para
que seja apresentado apenas o acessório adequado
ao perfil seleccionado.

Grupo de parceria & Código de país:
Grupo de parceria é uma designação colectiva de vários
mercados que constituem determinada área.
AME = América do Norte
EUR = Europa
INT = Internacional
NOR = Países Nórdicos
Códigos de país segundo a norma ISO 3166-1, por ex. SE
para a Suécia, DE para a Alemanha e US para os EUA.
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2. Título que dá designação ao acessório.
3. Número de operação que faz referência ao Volvo
Standard Time Guide. Este número indica o tempo
que dura a montagem do acessório. Relativamente a
produtos que são instalados pelo próprio 		
cliente não há indicação de N.º de Obra.
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4. Aqui é apresentado o número de referência do
acessório e os eventuais critérios aplicáveis ao
respectivo acessório.
5. Um sinal de mais diante do produto indica que se trata
de um produto complementar. É necessário para que o
acessório fique completo e funcione adequadamente.
6. Instruções de montagem que podem ser 		
descarregadas por download ou abertas em HTML ou
como PDF.
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7. Quadrado de NOTA que contém informação importante
como por ex. avisos, pedidos ou requisitos legais
específicos.
8. Nota de rodapé com informação complementar.
9. Quadrado de procura que serve para procurar
diversos acessórios indicando a totalidade ou parte
do respectivo título. Procura baseada em perfil
seleccionado.
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