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SVENSKA 

39 211 

BETR. 

Radiostörningar av typ ge
neratorvin vid bandlyssning. 

240 1991-93. 

Sida 1 av 8 

o Atgärd mot radiostörningar vid bandlyssning 

Störningar från vissa kablar i instrumentbrädan på vänsterstyrda bilar kan påverka ra
diobandspelarens tonhuvud så att störningar av typ generatorvin kan höras vid upp
spelning av band. Störningarna kan åtgärdas genom omdragning av vissa kablar i 
radiobandspelarens närhet i instrumentbrädan och flyttning av kablarna så långt från 
radion som möjligt. Detta servicemeddeland~ beskriver endast omdragningen av kab
larna. För borttagning av paneler etc hänvisas till respektive avsnitt i service hand bo-

ken. 

D2S 

Förbered borttagning av batterikabel 

Notera radiokoden 

Borttagning av batteri kabel och paneler 

Ta bort: 
- batteriets minuskabel 
- vänster och höger ljudvall 
_ vänster och höger sidopanel från mittkonsolen 

- handskfacket 
_ värmereglagens slangar från vakuumtanken under 

värmaren 
- vakuumtanken 
- knäskyddet (endast USA/CON) 
_ kombi-instrumentet och för det åt sidan så långt som 

möjligt. 

Se servicehandbok för närmare beskrivning. 

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera 

Service Reservdels- Verkstads- Verkstads- Servicetekniker 

chef chef chef förman 
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VOLVO Datum 
Juli -93 200 

Avd. Grupp Nr. 
3 39 211 

Friläggning av ka belmatta 

Förbered flyttning av kabelmattan (A) genom a tt frigöra kontaktstycken och ta bort 
stomansluten jordkabel från skruv. 

ÅTsmodel/1991, -92 och -93 

Ta bort jordkabel från jordskruv: 
- kabelsko för jordkabel (B) från skruven till värmare ns infästning i golv på höger sida. Sätt 

tillbaka skruven och de övriga kablarna löst som fix 

ÅTsmodel/1991 och -92 

Dela kontaktstycken: 
- 11-poligt vitt kontaktstycke (C) för motorrnatta. 
- 4-poligt vitt kontaktstycke (D) för ASS. 

ÅTsmodel/1991, -92 och -93 

För USA/CON-marknaderna delas även: 
- 1-poligt svart kontaktdon (E) för lampa. 
- 1-poligt svart kontaktdon (F) för överväxel. 
- 1-poligt vitt kontaktdon (G) för växelindikator. 
Anm: Kontaktdonet (E) för lampan och över'(äxe 
när bilen saknar överväxel. 

ÅTsmodel/1993. 

Dela kontaktstycken: 
- 24-poligt vitt kontaktstycke (H) för motorrnatta. 
- 5-poligt svart kontaktstycke (I) för blinkdon. 
- 2-poligt blått kontaktstycke (J) för backljus kontakt. 

ering. 

In (F) ska behållas sammankopplade 

t. - 2-poligt svart kontaktstycke (K) för startspärrkontak 

Anm: För ökad åtkomlighet kan radio, extra instru 
behöva tas bort. Se servicehandbok för närmare 

ment och luftmunstycken med kanaler 
beskrivning. 

~ 
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VOLVO Datum 
Juli-93 200 

Avd. 
3 

Flyttning av kabelmatta 

Flytta kabelmattan (A) till värmarens undersida. 

- Frilägg den svartvita kabeln (B) för fläktomkopplaren från kabe 
kasta överbliven eltejp. 

Grupp Nr. 
39 211 

Istammen ca 50 mm och 

ta kabeln som då kan lossa - Dra över kabelmattan till vänster sida utan att dra i den svartvi 
från fläktomkopplaren. 

- Dra kabelmattan nedåt helt nära värmarens vänstra sida (e). 

samt placera den så långt - Dra in kabelmattan under värmaren och över till höger sida (D) 
bakåt som möjligt i bilen för att ge plats för värmereglagens va kuumtank. 
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Avd. 
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Anslutning av kabelmatta 

Grupp 
39 

Nr. 
211 

Anslut den flyttade kabelmattan (A) genom att sätta ihop kontaktstycken och 
stomansluta jordkabel med skruven vid värmarens infästning i golvet. 

Årsmodell 1991, -92 och -93 

Sätt tillbaka jordkabeln 
- Dra fast jordkabeln (B) med skruven för värmarens infästning i golv med åtdragningsmo

ment 12 Nm. 

Årsmodell 1991 och -92 

Anslut kontaktstycken 
- 11-poligt vitt kontaktstycke (C) för motormatta 
- 4-poligt vitt kontaktstycke (D) för ASS 

Årsmodell 1991, -92 och -93 

För USA/CON-marknaderna ansluts även: 
- 1-poligt svart kontaktdon (E) för lampa 
- 1-poligt svart kontaktdon (F) för överväxel 
- 1-poligt vitt kontaktdon (G) för växelindikator. 
Anm: Kontaktdonet (E) för lampan och överväxeln (F) ska vara sammankopplade när 
bilen saknar överväxel. 

Årsmodell 1993. 

Anslut kontaktstycken 
- 24-poligt vitt kontaktstycke (H) för motormatta 
- 5-poligt svart kontaktstycke (I) för blinkdon. 
- 2-poligt blått kontaktstycke (J) för backljuskontakt. 
- 2-poligt svart kontaktstycke (K) för startspärrkontakt. 

Se servicehandbok för närmare beskrivning. 
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VST O erationsnummer Beskrivnin 
39921-2 Radiostörnin 

Ditsättning av losstagna detaljer 

Sätt dit: 
- kabelmattan och kontaktdonen så att de inte skaver el-

ler kan orsaka oljud. 

- skumisolering på kontaktdon mot skrammel. 

- stripklammor som fixering av kabelmattan. 

- losstagna detaljer i omvänd ordning. 

Kontroller och åtgärder 

Kontrollera och åtgärda vid fel: 
- elfunktioner och återställ radiokoden 

- att oljudet vid bandlyssning är borta. 

- att andra oljud (gnissel, skrammel etc) inte uppkommit 
på grund av kabel mattans nya läge. 

Se servicehandbok för närmare beskrivning. 
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