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Detta är en guide som förklarar hur informationen på
tillbehörswebben är uppbyggd. Detta för att det ska
gå så lätt som möjligt för dig att få ut den information
du söker.
Förkortningar

Produktguide

AEM = Accessory electronic module
AT = Automatisk växellåda
AWD = Fyrhjulsdriven
BLL = Blockerat Låsläge
Ch –12345 = Till chassinr
Ch 12345– = Från chassinr
ECC = Elektronisk klimatkontroll
FWD = Framhjulsdriven
IAM = Integrerad audiomodul
ISO = Godkänd enl. ISO-norm (Norden)
LHD = Vänsterstyrd
MT = Manuell växellåda
OSD = On screen display
RHD = Högerstyrd
RSE = Rear Seat Entertainment
RTI = Road and Traffic Information System
TMC = Traffic message channel
TPMS =Tire pressure monitoring system
TRM = Trailermodul
TÜV = Godkänd enl. TÜV-norm (Tyskland)

1: Här visas den profil som valts för bilen. Denna
används för att filtrera informationen, så att endast
tillbehör som passar vald profil visas.

Partnergrupp & Landskod:
Partnergrupp är ett samlingsnamn för ett antal marknader
som slagits ihop till ett område.
AME = North America
EUR = Europe
INT = International Misc
NOR = Nordic Countries
Landskod för respektive land anges enligt ISO 3166-1,
t.ex. SE för Sverige, DE för Tyskland och US för USA.

9

2: Titel som anger tillbehörets benämning.
3: Operationsnummer som hänvisar till Volvo Standard
Time Guide. Detta nummer talar om hur lång tid det
tar att montera tillbehöret. För produkter som kunden
själv monterar finns inget Op.nr. angivet.
4: Här visas tillbehörets artikelnummer och de eventuella
kriterier som gäller för respektive tillbehör.
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5: Ett plustecken framför produkten innebär att det är en
kompletterande produkt. Den behövs för att få
ett komplett och fungerande tillbehör.
6: Monteringsanvisning som kan laddas hem eller öppnas
i HTML eller som PDF.
7: Obs-ruta som innehåller viktig information som t.ex.
varningar, uppmaningar eller särskilda lagkrav.
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8: Fotnot med kompletterande information.
9: Sökruta där det är möjligt att söka efter olika tillbehör
genom att ange hela eller delar av dess titel.
Sökningen baseras på vald profil.

7
8

