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Monteringsanvisning för Volvo bilradio i 140-serien och 164 , fr.o.m. 1973 års modeller 

Satsen i nnehå Iler nedans tående deta I jer 
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A. Radiomottagare H. Mutter O. Plåtskruv 
B. Distansbricka I • Ratt P. Plåtmutter 

C. Planbricka J. Ratt Q. Högta lare 

D. Radiopanel K. Fäst järn R. Plåtskruv 
E. Frantplåt L. Planbri eka S • Dämpmotstånd 4 st (tid . utf. 6 s t) 

F. Insats-blänke M. Fjäderbricka T. Kondensator för tändspo le 
G. Planbri eka N. Skruv U. Kondensator för generator 



Bokstäverna på bilderna hänvisar till innehållsförteckningen på l:a sidan. 
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l. Ta loss hägtalargallret och av
lägsna tätningspappen i hög
talarhålet 

2. Klipp av plastclipsen på gall
rets ba ks ida 

3. S lå ut "knock out bri ekorna" 
med ett trubbigt föremål 

4. Montera plåtmuttrarna {P} i 
högtalarhålet i instrument
brädan 
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Lögg högtalaren (Q) på plahi 
med ledningarna åt vönster. 
D;-a fram ledningarna till ra
dion 

Skruva fast högtalaren och 
ga liret 

Ta loss minuskabeln på batterit 

Lossa reglagepanelen och de
montera sida panelerna runt bil
varmaren 
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9. Lossa cigarrettändarans lut
ningarna 

la. Lyft upp reglagepanelen och 
skruva loss tä ckplåten 

11. Montera muttrar I brickor I 
panel, frontplåt I insats
blänke och rattar på radion 

12. Sätt radion på plats och skru
va fast den 
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13. Montera fäst järnen (K) på ra
dion 

14. Borra hål i kardantunneln 

15. S kruva fast fäst järnen 

16 . Lägg antennmallen på plats och 
borra hål fär antennen. 
Gär ren undersidan av plåten 
runt hålet så att god jordkon
takt erhålls för antennen 
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Gä "er torped 
Borra höl ., t och toppontenn orped "" • 
antennkabeln vaggen, för 

Dra in antennkabeln 

Skruvo fast antennen 
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21 . Anslut antennkabeln 

22 . Anslut högtalarledningarna 

23 . Anslut radions strömledning 
till säkring nr 2. 
Sä kr i ngsdosans ans lutni ngar 
bl i r åtkomliga när vänster tor
pedpa ne I lossats 

24 . Montera dämpmotstånden 
på tänd kablarna 
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25. Montero kondensotorn (T) 
vid tändspo lens fästskruv 
och anslut den ti II tänd
spolens anslutning 15. 

26. Montera kondensatorn (U) 
vid generatorns spänn järns
skruv och anslut den till 
generatorns B+ pol vid + på 
figuren 

27. Montera cigarrettändaran
slutningarna 

28. Montera batteriets minus
kabel 



I 
VOLVO 

~ 
-' 

'\ 

I 
Produ kt 

p 

VOLVO 
880752 

r;~pp I :r I:~d 5 

5 

29. Dra ut antennen fullt 

30. Gäller endast apparater med 
mellanvågsband (AM) . Sätt 
på radion och ta in en svag 
station på ungefär 1400 kHz 
på AM-bandet. Justera an
tenntrimmern tills bästa mot
tagning erhålls . (På tidigare 
utförande är antenntrimmern 
placerad under eller på sidan 
av radion och på senare utfö
rande på radions framsida). 
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/0 25mm 

Antennmall 

Hål S3 10 mm för stolpantenn 

Hål S3 25 mm för torped- o~h toppantenn 
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