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Följande funktioner är övervakade med strömdifferens
relä och strömmarna "vägda" mot varandra: 

Helljus V - Helljus H 
Halvljus V - Halvljus H 
Park- och bakljus V - Park- och bakljus H 
Bromsljus V - Bromsljus H 
Nr-plåtsbel V, sidoljus V - Nr-plåsbel H, sidoljus H 
Rotationsljuslampa V - Rotationsljuslampa H 
Stadsljus V - Stadsljus H 

Kontrollampa i kombinationsinstrumentet. 
Om en av två kretsar faller ur (t ex en lampa går sönder) 
markeras detta med att belysningskontrollampan tänds. 

OBS! Om båda kretsarna faller ur, markeras detta ej. 

Med 55 W halogenglödlampor, startas med strömställare 
(märkt II ROT -LJUS, SI REN") på reg1 agepane 1 .-utdragen i 
första eller andra läget~ 

Placerad i fronten bakom grillen. Sirenen kan startas 
vid påslagen tändning med strömställare (märkt "ROT
LJUS, SIREN") på reglagepanel, helt utdragen. Sirenen 
styrs av ett relä. 

Monterad på instrumentbrädan, tänds med strömställare 
på lamphållarens överkant. 

För extrautrustning placerad på reglagepanel framför 
växelförare, har följande reglage och kontrollampor: 

Strömställare för rot-ljus och siren med k-lampa 
för rot-ljus 

Strömställare för radio med k~lampa 

Avstängning st~dsljus 
Strömställare för el-uppvärmd bakruta och varnings

blinkers samt k-lampa för bältesvarnare 

För innerbelysning, på kåpa till vänster framför ratten. 
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Placerade enligt följande: 
El-box: 

Säkringar för radio, taksökare, siren, rot-ljus, 
drag m m. 

På V hjulhus: 
Säkring för Volvo 300-vännare. 

El-box: 
Relä radio, siren, radiolann 1,2,3 och 4, 
2 st strömdiff-relä för helljus, nummerplåts
belysning, rot-ljusmotor och lampa. 

Under instrumentbräda på vänster sida: 
Standard strömdiff-relä för halvljus, bromsljus, 
park-ljus, bakljus och stadsljus. 

PA reglagepanel, för 602 och 605. Läge O = avstängt. 
Läge 1 tänds kontrollampan och radion fAr ström 
direkt frAn batteriet. 
Aga/RU läge 1, radion fAr ström när tändningsnyckel 
är tillslagen. 
Läge 2, direktström frAn batteriet. 
Kontrollampan tänds i läge 1 och 2. 

PA handbromsspaken. 

Utöver vagnens primäravstörning är följande detaljer 
avstörda: 

Tändspole, vindrutetorkare, strålkastartorkare, 
spolannotor, värmefläkt, sirenmotor samt tänd
system. 

Motorhuven är förbunden med karossen medelst jordflätor. 

Inkopplad 

L = 
54 g 
31 = 
R = 
58 R 
54 = 
58 L 

enligt följande: 
Vänster blinkers 

= Backspärr manöver 
Chassie-anslutning 
Höger blinkers 

= Backspärr effektmatning 
Broms ljus 

= Bakljus 

Båda framstolarna är el-uppvärmda i rygg och dyna av 
termostatreglerade värmeelement. Termostaten bryter 
och sluter strömmen automatiskt vid + 26 0 respektive 
+ 140 C. 
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85 ampere-timmar. 

70 ampere. 

Kan kopplas bort med strömställare. 

2 x 10 W, strömställare på kåpa till vänster framför 
ratten. 

Volvo 300 monterad vid H hjulhus. Tidur är placerat 
mellan främre stolar. 

E X T R A U T R U S T N I N G 

STöTDÄMPARE Av HO-sättning. 

BAKFJÄDRAR 

FJÄDERBEN 

KARDANAXEL 

DÄCK 

TÄCKKAPA 

FöRSTÄRKT KLÄDSEL 

Förstärkta. 

Med ventilerade bromsskivor och HD-fjädrar. 

Förstärkt (1310). 

Gislaved Speed 216. 175 SR 14 monterade på 5,5" fälgar. 

över handbroms utan askkopp. 

Plysch och vävburen plast på stolar och vävburen plast 
på baksäte. 



VOLVO 

FöRHöJDA NACKSKYDD 

BACKSPEGLAR 

RINGTRYCKSSIFFROR 

( BENSIN 98 OKTAN 

LASBART TANKLOCK 
( 

STAVLAMPSHALLARE 

B RANDS U~CKARE 

HANDSTRALKASTARE 

HANDSöKARE 

," 

STOPPSPADEFODRAL 

DöRRFACK 

PAPPERSKORG 

PORTFdLJFACK 

S-2566 Sid 4 (7) 

På framstolarna. 

Utöver ordinarie dörrbackspeglar är en backspegel 
monterad på höger dörrkarm. 

Ovanför varje hjul. 

Vid påfyllningsluckan. 

V och H dörrfack. 

I låda bagagerum. 

l st framför bisittarstol. (l st i väska bagagerum). 

Framför bisittarstol. 

På H torpeds i da. 

På framdörrar för följande utrustning: 

Fordonspärm, ordnings- och parkeringsbotspärm, 
trafiklagstiftning samt isskrapa på vänster dörr. 
Handbojor, alco-test, anropssignalsförteckning, 
kartor samt trafikmanschetter på höger dörr. 

Handbromskåpan. 

Under instrumentbrädan pa H sida. 

\ 
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BATONGRöR 

SPÄRRANORDNING 
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EXTRA GUMMI MATTOR 

VARNINGSTRIANGLAR 
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BENSINDUNK 
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På vänster sida om förarstol och på höger sida om 
bisittarstol. 

Dörrarna låses genom att låsknappen trycks ned. 
Dörrarna låses upp med låsknappen på främre dörrar 
framför högtalargaller. 

V fram påverkar V bak 
H fram påverkat H bak 

Separat nödöppnare placerade på framsidan av B-stolpe. 
Se instruktionsdekalen på handskfacksluckan. 

På främre och bakre golv. 

För baksäte. 

4 st. OBS: Främre mattorna ej fastsatta med clips. 

2 st. 

Med 50 mm kula för släpfordon ej överstigande 1500 kg. 

Med varje bil medföljer fartintyg som visar vad hastig
hetsmätaren visar vid verklig fart av respektive 50, 
70, 90 och 110 kmjtim. 

över H främre dörr. 

Placerad reservhjulet. 
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BAGAGERUMSINDELNING 
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Med plats för från vänster: 
Snöskyffel och fälgkors vid reservhjul. 

Utrustningsväska, besiktningsutrustning, sjukvårds
väska, 2 st portföljer för skissmaterial till 
vänster om mellanbräda. 

Bilverktyg, domkraftstillbehör, varningsbloss ; 
facket. 

Forceringsverktyg, brandsläckare, 2 st varnings
fyrar och lamplåda på mellanbräda. 

Domkraft, varningsskyltar, trianglar och kvast till 
höger om facket. 

På kardantunnel till vänster om varningsfyrar finns 
plats för filt. 

VÄXELLADANS OLJENIVA BöR KONTROLLERAS ENDAST VID VERKSTADSBESöK, BEROENDE 
PA RISKEN FöR OLJELÄCKAGE VID MÄTSTICKANS LOCK OM DETTA EJ ATERMONTERAS 
OREDENTLIGT. 

SPECIALVAGNSKONSTRUKTION 
Avd 92503 

Esa Turunen 
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VOLVO S-2566 

FöLJANDE LöS UTRUSTNING MEDFöLJER BILEN VID LEVERANS: 

4 st lösa gummimattor 
Domkraft (std) 
Lampetui med lampor och säkringar 
Bil verktyg 
Reservhjul 
Bensindunk 
2 st varningstrianglar 
4 st extra fälgar 
Skydd för dragkula 
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