
Monteringsanvisning för Volvo · varselljus på 
Volvo 140-serien och 164 fr.o.m. 1973 års modeller 

1. Ta loss minuskabe ln på batte ri et. 

2. Märk upp och borra hå l i stötfångaren enl igt f ig 1 fö r 
140-serien, och en ligt f ig 2 för 164. Hå ld iameter 9 mm. 

3. Demontera gri ll en (på 164) alternativt täckp låten (på 
140-serien ). 

4. Anslu t de grova led ningarna t ill varse llj usrelät en ligt 
färgmarker ingarna: de grå ledn ingarna t ill ans lutn ing 2, 
och de svarta ledningarna (med gaffelkabe lsko) ti ll 
skruven på re läts undersida. 

5. Borra hå l för relät fra mfö r bef intl iga re läer på vänster 
hjulhu s, och monte ra det. Hå ld iameter 3 mm. 

6. Dra ledningarna från relät t ill va rsell jusen t illsammans 
med den befint liga ledningsmattan. 

7. Montera grillen respektive täckplåten. 

8. Demontera plastkuporna på varselljusen. 

9. Montera fästena för varselljusen . 

10. Montera varselljusen i fästena. 

11. Anslut ledningarna till lamphållarnas skruvar enligt 
färgmarkeringen på skruvarna (svart resp. grå). 

12. Montera lamporna i lamphållarna med tennklumpen på 
lampans sockel vänd framåt (se fig 3). 

13. Anslut den gula ledningen till den befintliga gula 
ledningen på stegrelät (anslutning 56), med en av de 
scotchlockklämmor som finns i satsen, enl. fig 4. Om 
bilen är försedd med extra ljusrelä ansluts den gula 
ledningen till halvljusreläts utgångssida. 

14. Anslut den vita ledningen till den befintliga vita 
ledningen (parkeringsljus) vid kopplingsstycket bakom 
vänster huvudstrålkastare. Använd scotchlockklämma. 

15. Dra den blå ledningen som är fäst i relät, och som har 
ytterligare en kort blå ledning ansluten i andra änden 
från varselljusrelät till mittkonsolen på instrument
brädan. 

16. Lossa mittkonso len och fä ll fram den . 

17. Tryck ut täckbr ickan för strömbrytaren. 

18. Anslut den blå ledningen från relät till respektive 
kontakter på strömbrytaren, (rörkabelskon till ett av 
ko nta ktst iften och f latst iftkontakten t ill ett av flat
st iften ), och den korta blå ledningens rörkabe lsko till 
det andra kontaktst iftet. 

19. Anslut den korta bruna ledn ingen t ill det andra 
f latst iftet på strömbrytaren, samt kopp la ihop andra 
änden av de n bruna ledn ingen med de bef int liga svarta 
led ni ngarna som jordas bakom instrumentpane len. 

20. Montera strömbryta ren. 

21 . Montera mi ttkonsolen . 

22. Dra den korta blå ledningen frå n strömbrytaren t ill 
säkringsdosan. 

23. Demontera sidopanelen. 

24. Anslut den korta blå ledningen till ingångssidan på 
säkring nr 5. 

25. Montera sidopanelen. 

26. Montera batterikabeln. 

27. Prova funktionen: 
Vrid på tändningen. 
Slå på strömbrytaren för varselljusen. Varselljusen ska 
nu lysa med full effekt samtidigt som parke r: ingsljuset 
lyser. 
Dra ut bilens ljusomkopplare till parkeringsljusläget. 
Varselljusen ska nu lysa med reducerad effekt. 
Tänd hel- eller halvljuset. Varselljusen ska nu vara 
släckta. Om bilen är försedd med extra ljusreläer 
kommer varselljusen att lysa med reducerad effekt även 
på helljuset. 

28. Montera plastkuporna på varselljusen. 
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Fig. 1. Placering av varselljus, 140-serien 
(Mitt över bärjärn ) 

. Fig. 2. Placering av varselljus, 164 
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Fig.4. Anslutning av ledning med scotchlockklamma 

Fig.3 Montering av glödlampa 
1. Befintlig ledning 

1. Tennklump (vänds framåt) 2. Tillkommande ledning 
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