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Servicehandbok Avd 8 (87) 

Parkerings
varmare 

: Typ 07-B 
,' Typ 01-B / 01-D 
. Typ 03-B / 03-D 
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I det fö ljande avser: 

o lampa el tänd 

• lampa tänd 

Parkeringsvärmare typ 07-B 
Felsökning 

1 15 14 

", "I 

,~" 

() blinkande lampa 

, FI~kl 9 Dr ,r ' STe,mOStat , F 0, br än", ng~1 uf I i m"g '" Öve'het (n,m'Sle, mOSI~ 1 

3 lllft,nlODIl " Avgasut släpp , GlödländsllI ( " Va,mevaKlare 

5 Br<l ns lespr,d are " Flamvak, 
6 Brännkammare " StvrentW1 

7 T andspo le " 6,anSlevenl il 
8 lultutlOpp " Flå k t m O!01 

Anslutning av kontrollampor 
Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontrollampor 
anslutas. Volvo verktyg nr 9999933. 

Anslut: 

1. Grön ledning (A) till +pol på tändstiftets glödspiral. 
2. Brun ledning (B) t ill bränslevent ilens bruna m atarled 

ning. 

3, Jordledning (e) tin bränslerör, eller annan jordad del. 

Arbetsordning vid felsökning 

1. Anslut kontrollampor enligt ovan. 
2. Starta värmaren med tiduret. 
3. Klassa feltyp efter felsökningslista. 
4. Precisera och åtgärda felet i enlighet med felsök

ningsschemat. 
5. Kontrollkör. 

Felsökningslista 
Felklass 

1. Värmaren startar ej (ingen matning till fläktar och 
kontrollampor~ 

2. Värmaren startar men tänder ej. 
3. Värmaren startar och tänder men slocknar efter 90 

,;ek. 

4. Värmaren brinner ojämt 
5. Värmaren drar slut på battenet eller tändningen är 

påslagen onormalt lange. 
6, Överhenningstermostaten löser ut. 
7. Värmaren blåser kalluft . 
8 . Reläklapper i styrenhet Vid tändningst illslag. 
9. Varmaren brinner med hög ljudnivå, " råmar". 

10. Sönderbränd tändkabeihatt och överhettat tändstift . 

--' 



Felklass l ampor 
Röd Gul-

1 Värmaren Slanar ej Inga fläktar glir 

Huvudsäkr;ng IraSlg 

00 

Överhet Inlngstermos
lat utlÖst 

2 Varmaren startar Fläktarna .stannar ej O O 

3 

men Tander el förrän tiduret slås av 

Värmaren star tar 
och tander men 
slocknar elter 90 
~, 

Fläktarna starmar efter 
90+ 70 sek 

o e 
eo 

•• 
ee 

Rod lampa Itändn) i •• 
slocknar ej då förbrän-
ningen Startar 
Båda lamporna sjock
nar efter 90 sek 

Röda lampan fOflsäUer • O 
an lysa tills- huvudsä~-
rir>gen borttages 

' ROd - tiindn'ng, Gul '" bfansle 

Orsak Kontroll Atgärd 

Kortslutning elSySlem SÖ~ konslutningsStället Atgarda kortslu(f1lngen 
och byt säkrong 

ÖVerhettningstermos- AterstalIt termOStat: By' OverhetlnlngSter -
tat felaktig eller enl fel- Varmaren Startar el mostat 
~Iass 6 Vilrmaren Startar Se lIpder fe lklass 6 

Fo" läg batterrspiinnlng Kontrollera banen- l adda balleriel , kon-
Se ä"en fel~tass 5 spän()ll'1g trOliera därefler '" "armaren ej är orsaken 

Kablagefel KontrOllera Iwblaget Åtgärda kablaget 
banen-tidur -SI yr enhet-
)old 

T dur felaktigt Kortslut ö"er pluspoler. Byl t,dur 
röd Och grön (,n ti ll uret ) 

Slyrenhet felaktig - Byt STyrenhet 

Korts luten flam"akt 

Styrenhet felaktig 

Kontrollera au mot- Byt flamvakI 
ståndet genom flarn 
vakten ar nåra noll 

Prova med ny styrenhet Byt s\Ytenhet 

Ingen ström t,1I tändstift Kuntrollera kablaget Ålgärda kablaget 

Åtgärda kablaget Ingen ström lill bransle- Kontrollera Iwblaget 
venUlen 

Fel på tändstift 

Fel på brånsletillforsel: 

Prova med ny styrenhet 
Ibranslereliiet drar el) 

Byt styrenhet 

Anslut sl,ftet Synl igt Byt !andstllt 
och iaktlag funktionen 

Bränsleventi l öppnar el Inget "klick" höres vid 
anslutnmg av vent,lens 
ena sl,l t: 

Brcin~le kommer el fram 
tfi! vent,len 

Kontrollera all balteri- Ladda batteriet 
spänningen ~r slörre än 
<OV 

Prova med ny ventil 

Lossa bransleslangen 
vod venlilen ocn kon· 
trollera att ,nget briinsle 
kommer: 
kontrollera kablaget till 
pumpen 

By! "ent,1 

Åtgarda kabla get 

Prova med ny pump 

Bränslelednrng Igensatt Kontrollera med tryck.
luft 

Byt pump 

Bläs bransleledningen 
med tryckluft. Om det-
la ej hlaJper byt briln
sleledntng. 

Felaktrg bränsleanslut - Kontrollera all T-ntp_ Anslut nippeln t,1I relur 
nmg vid tank (E-motor I peln ar monterad på re- rÖret 

tUfrore! Ev. byt bränslepumpen 

Fel på lörbränningsfläkt Kontrollera kablage! Ålgårda kablaget 

Flamvakt nedsmutsad 

Flamvakthlil 'gensall 

Ly ft av Ilcikllnloppet Byt lIäktmotor 
(gummiröret)och prova 
om lIäktnjulet går Högt 

Lossa lIamvakt och 
kontrollera skyddsgla-

Rengör 
med en 

sel bensin 

skyddsglaset 
lIasa fuktad I 

Kontrollera passagen Rensa nålet 
med hjälp av spegel 

Avbl ott 
elk/els 

1 flamvaktens Kontrol lera att mOI- Byt flamvakt 

STyrenhet felaktig 

Klibbat tändrelä i styr
enheten. se felklass 10 

Sländel är mer än 20 
kf.! Vid belYST flamva~t 

Prova med ny Slyrennet BYI slyrenhel 



Felklass Symtom Lampor Orsak Kontroll At gärd 
Yttre Röd Gul-

4 Värmaren bronner Röd lampa Itändni (l. Lag bränsletillförsel Kontrollera enl felklass 
ojaml länds oregelbundet 2 "Iel på bransletillför-

sel" 

SOIbelåggnlllg i vatten~ Demontera vallenvar- Rengor vancnvarme 
värmeväxlarc (cller an- meva~larens on5ats va)[laren , 
nan strypning av for-
brännw.gslultenl 

Metalliskt skrammel , (l. $pridarkoppar lösa Lossa brän0arenhet By' felak,tiga detal)er 
brännarenhet och kontrollera enl reparatJonsanVlsn, 

5 Värmaren drar slut Röd lampa lyser även . 0 Klibbat tändrem Prova med nystyrenhet Byt styrenhet 
på battene\ under s ... allas OCh se-

dan ... ärmaren stangts 

" 
(Symtomen konsta- Rod lampa lyser "", ee AvbrOIl I tlam ... aktens Se fclk,lass 3 
teras VId provkor- förbrannIngstiden elkrelS 
nlng efter att balle· 
riet laddats) 

Röd lampa lyser onor- tngen gnistfunluron Kontrollera: BYI eventuellt defekta 
malt länge I> 10 sak) tändstift , kablag.:! och detaljer 
... Id varle tändning tändspole (Jordning) 

IgenSilIt flamvaklshål Kontrollera hal ooh Se felklass 3 
elter smUlS på l1i1mvak- lIam ... akl 
lens skyddsglas 

6 ÖvertJettnll1gster - Normalt förlopp 1I11s oe Ö ... erhettnlngslermos_ Kontrollera montering Drag lit termostaten en 
mOStaten löser ut termostaten Jöser "' lat för långt InSlOppad bli 

Drift lcrmOS!ilt har av- Prova med ny t.:!fmo- Byt tcrrnosta! 
brott stat 

DåUgt eller II1get kupe-- o . LuftSIda strvPl. kabla - Kont,Ollera slangar, ka - Åtgårda ~tIVPf1If1g, ka-
luftflOcle gefel eller fläktieI blagc och f täkt blage c( ler byt kupe-

iläkt 

7 Värmaren blåser Ingen lampa lyser 00 Se felkJass 2 
ka lluft 

B RC!ak\appcr I styr - Surrande Itud i styren- 00 Konta~tfel el-matmng Kontrollera kablage Åtgärda glappkontakt 
enhet het. För hög reslslans I och styren het. alt , spänningsfall. 

Klapper uppträder ... id (l (l !idurSkrets eller tidur Kontrollera anslutning- Putsa a ... kontaktytor 
tändnlngstnlslag , Röd arl1a vid tiduret 
och gul lampa blink.ar Prova med nylt tidur By' tidur 

Styrenhel defekt Prova med ny styrenhct By' styrenilet 

9 Värmaren bllnner Normalt forlapp men o. For högt bränsleflöde: 
m"" hög IludnlVå, värmaren "råmar" 
"råmar", 

Felaktigt oumptryck Prova mod annan Byt pump 
(för högt) pump 

Felakhg brimsleledn<flg Kontro llera brilflsleled- Byl ledfllng 
flOngen 
Prova mcd ny Icdni<'l8 

För högt tank.tryck Lossa tanklocket Konlfollera tankcns ur ~ 

luhnlJlgssystem oå bi -
lar med CI ·mOIOf 

Brinner desSutom oro- (l . För lagl förbrännIngs-
hgI. luftIIöde: 
Rooa lampan blinka. 

SI.yot luft flöde Kontrollera flakllfllopp Åtgarda slryprungel1 
och valtenvarmevaxla-

" Fel på forbrännlngsffäkt Kontrollera enl. felk!ass 

1

2 

10 Sbnderbrand tand- Röd lampa lyser hela II ~ ee Klibbat ländrelä I Pro ... a med ny S!yrenhet Byt styren het och ka-
kabelha\1 och QVCr- doo belhatt 
hettat landstlh 

Normal funktIOn oe Tidigare klibbat tändre- Prova med ny styrenhet Byl styrenhet och k, -

" belhall , . -



1 2 

Parkeringsvärmare 01-8/ O 1-0 
Felsökning 

14 13 12 

3 45 

I det följande avser: 

O lampa ej tänd 

• lampa land 

C) blinkande lampa 

Kontrollampornas funkt.on 

, Lu!llnlopp 8 V...-rneva ~ lare 

2 f'"kluh f lal(\ 9 Lult\.ltloPD 
3 Flaktmota. 'O Avgasu ts lapp , FOfl;). ann, nlJ~f lak I 11 bve. helln ongslermO\131 
5 Fe ,bl ann InQ51u l L n,ng '2 Flamvakl 

• Bran$let pr,dare '3 GIQdst<r t 
7 f!r1!rlnkammar, " Brilnsleve'II,1 

Anslutning av kontrollampor 
Vid all k.ontroll 31,1 varmarens funktion skall kontrollampor 

anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. 

Anslut. 

\ . Grön lednmg \GNjtlu glödstiftets plus pol 1+ . bred an
slUlnLng~ 

2. Brun ledning (BAI lin bränsleventilens bruna matarled
ning. 

3. Jordledning \SB) l ill bfanslelednlngen eller annan Jor
dad del. 

Arbetsordning vid felsökning 
, . Anslut k.ontrol1ampor enligt ovan. 
2. Starta värmaren med tiduret. 
3. Klassa feltyp. 
4. Precisera och åtgärda felet i enlighet med fejsök

ningSSChemat. 

5. Kontrollkor. 

Felsökningslista 
Felklass 

Värmaren startar ej \ingen matning t ill fläktar och 
kontrollampor1 

2. Värmaren startar men tander ej. 
3. Varmaren stanar och tänder men slocknar efter 90 

sek. 
4. Värmaren brinner ojämt. 

\ 
I 



,----

1 Varm(lren Sl ll'tar ej SakrIJ1g avbral'ld 

ÖlI6rhailll,ngslermos_ 
lal utlös! för hög tem
peratur 

lampor FelOfsak 

Röd Gul" 
Kontroll Algård 

00 KortslUIl'lIng Sol<. kortslulllWlgsstållet evt sakrlng 

For hogt br"ansleflöde 
StrYPI'!1um.tyeket för 
StOr! 

Pump trycket för nög! 
Termostat fe lakl1g 
Dril \stermosta t felak Ilg 
01 -0 

Aterstall termostaten: 
a. V;:irrnaren startar ej 

b. Värmareo starIar, 
Blockerat kupeluftflöde länder men tefmosta

ten bryter 'gen 

Kablagefel (avbrot! eller 
oxidationi 

Tidur fela ktigt 

Stvrenhel felakllg 

Kontrollera kablaget ' 
balter,· tidur -slyrenhet
Jord 

Kortslut över tidure t 

Byt till korrekt brans!e

sIlYPrJI'19 

Byt pump 

Byt termostat 

BYI dnhstermostat 
Avlägsna blockeringen 

Åtgärda kablaget 

Svt ndur 

Byl stvrennl:!! 

2 Varmaren startar Enbart fläktmolOfn til' - O O Kortsluten fLamvakt Blåser kalIufIliIIs tidure t Byt flamvakl 
bryts men tänder el slagen 

90-sek kletsen 
bryter 

Förvårrnnu'\g 
Tänd/as 
Renblåsning 

3 Varmaren Slanar Förvarmnmg 
och Itmder men Tändfas 
slockar ef ler 90 se~ Renbll'lsnlng 
kunder 

4 Vä'maren 
oJämnt 

brinner 
[
T älldntngeo slås \,H 
~ 11;J 1K.l (e li ··puffnlng" 
IIId benSonvanllnlOn! 

Sot", dessutom 

eD 
ee 
00 

eo 
ee 
00 

oe 

Fel på gl6dshfl Prova sliflet synligt Byt stift 

För lågt bränsleflöde Inspektera Stryf)r1rngell Rengör strypnrngen 
Stryprnlmstycke 'gen-

'''' 
Bransle\ednmg .gensan 

Pump felaktig 

Blås IElllntr1gen • fOfSta 
hand_ Byt lednmg 

Kontrollera om bränsle Rengor kontaktdon. 
kommer till vem ilen knacka på pumpen. byt 

pump 

Brans\eventil f~aktlg Ingen "klick" hörs när BYI ventil 
vent den SlfömMlles 

FÖfbf äI')O"19SIUflflödel 
nedsan 
Blockerat luftintag eller Undersök kanalerna Avtagsna blockeringen 
avgassIda 

Flåklmotor felaktig Unde(sök "bJäset" 

FÖrdröjOlngsrel<l felak ~ 
tigt 01-0 

Sl yrennet felak tig 

Byl fläktmotOl' 

Byt fordrolnirogsrela 

BVI Slyreohet 

Flamvakt nedsmutsad Komrollera " f6nstref' Rengör detta med ben
sinfuktad tuss 

Flamvaklshål 'gensall Kontrollera hAlet Rengör hålet 

Avbrott' flamvaklefl Nä, värmaren 111m. Byt flamvakt 
kortshJt flamvaklska-

För tågt bräns!eltocle 

Forbrånl"llngslultflodet 
nedsatt 

blaget och kontrollera 
alt förbrimnmgen fon-
satter 

Komrollera strypmun
stYcke och bränSleled
nlrlg enligl leltyp 2 

Se motsvarande felol-
sak under feltyp 2 

Årgarda enligt fettyp 2 

For Slort b,änsleflÖde Kontrolleraombränsfe- KOft.gera strypningen 
Strvpnlngen saknas el-

Igel"lSau vatlenvarm e
vlhllare 

Spnclarkoppar lösa 

ler har fel<tkrtgt NlI 

Rengör och öppna 8V
gaskanal 

Dra al ev byt felaktig 
deta~ 

I 
\ I 
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Parkeringsvärmare 03-8 / 03-0 
Felsökning 

12 11 10 9 

3 4 5 

GN 

,~. 

I det ' oljande avser' 

o lampa ej l änd 

• lampa tänd 

() blinkande lampa 

Kontrollampornas funktion 

, F!O)k l motal 8 Al/lIasuUlapp 

2 Flak, 9 Vallen,nlopo 

3 F Orb! a nn, ogllul, ;"1111 W 011", nell ",n9S1 e/mOSta r , Bran$ll'sotidare " D,IflSlelrflOS181 

5 GIOOSII!l " Vall~nullopp 

6 Rrannkan ,nla,,, " FI.:.rn\la~ 1 

7 Vllrml!\I~)l18rs " Branslever'll,1 

Anslutning av kontrollampor 
Vid aU kon troll av vlirmarens funkuon skall kontrollampor 
anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. 

Anslut: 

I. Gron ledning (GN)tIU glödsliftets pluspol (+, bred an
slulntngt 

2. Brun ledning iBRlt.U bränslevenhlens bruna matarled 
nmg. 

3. Jordlednmg ISB) till bränsleledningen eller annan Jor 
dad del. 

Arbetsordning vid felsökning 
1. Anslut kontrollampor enligt OVan. 
2. Stana värmaren med tiduret. 
3. Klassa feltyp. 
4 . Precisera och åtgärda felet enlighet med felsök

ningsschemat. 
5. Kontrollkör 

Felsökningslista 
Felklass 

Värmaren slartar el !ingen matning 1111 fläktar och 
kOl11rollampor~ 

2. Värmaren startar men tänder ej. 
3. Värmaren startar och tänder men slocknar efter 90 

;ek. 
4. Värmaren brinner oJåmt. 
5. Värmaren bfiTlner med hög nivå. 
6. Enbart va llenpump och kupeflakt startar. 



Fe4k1ass Symtom t.m"", 
Röd Glll 

Felorsak Kontroll Atgilrd 

1 Värmaren startar ej Såkring avbränd 00 KortSlutmng Sök kortslu tnlngssliiHet Åtgårda, bVt siiknng 
Öllernelll1lngstermos- Termostat felakhg AterSlåll termostaten: Byt termostat 
tat UllöSI il , Värma,en startar e, 

b. Varmaren startar, 
tänder men termoSta-
ten bryter igen 

Vattenpump felaktig Byt vattenpump 

Kablage!el (avbrott ener 
Oludation) 

Kontrollera kablaget; 
batll!rt- !rdur -styrenhet _ 

Atgarda k.ablage t 

,~. 

Tidur felaktigt I Konslut over tkluret BY' tidur 
Sty.tlnhet felakllg By' Stvrenhet 

2 Va,maren Slartar Enbart ftäktmOlOrn l i!l - 00 Kortsluhm fIamIIakt Blåser kallul! tills IIdurtlt BY' lIamvakt men tänder .j slagen bryts 

90-sek-krelstm Förvärmning eo Fel på glödstift Prova stiftet synligt BY' st,ft 
bryter Tandfas ee RenblåSfling 

00 För lågt bränslefl6de Inspektera strypningef1 Rengör strypningen 
Strypmu'lStycke Igen -

"" 
Bränsleledning igensatt Blås ~ningen j forSla Byl lednrng 

hand. 

Pump felaktIg Kontrollera om bränsle Rengör konTaktdon, 
kommer tIll ventilen knacka på pumpen. byt 

pum, 
Bränslevenlil felaktig Ingen '·klick" hörs nar Byt ventil 

ventilen strömslmes 

Förbr änmngslult llödet Undersök kanalerna Avlägsna blockerirlgen 
nedsatt 
BlockeraT luftintag eller 
avgassIda 

FlåkTmotor felaktig Undersök ··blåser· Byt flåktmOlor 

Fördröjnlngsrelå feIak- Byt fördröjnlllgsrelä 
t'g 03-0 
S!yrenl"let felaktig BYI Slyrenhet 

3 Värmaren startar Flamvakten neosfT"lvt- Kon trOllera ·· fÖnSTreT" Rengör Oel1a med bl;ll1 -
och länder """ ". sinfuktad IUSS 
slocknar efter 90 
sekunder 

FörvärmnIng e o FlamvakTshål 19ensatt Kontrollera hål!:!l Rengör hålet 
Tänd!as ee 
Renblåsoing 

00 
Avbrott j flamvakten När värmaren tänt . Byl flamvakt 

kortsluI flamvaktska -
blaget och kontroHera 

" 
att förbrännIngen fort -
sä ller 

4 Värmaren brinner Tändningen slås lril () e För lagt bränslellöde Kontrollera strypmun- Åtgärda enligt fel typ 2 
ojämnl ibland I~ "puffning"' Stycke. branslepump 

vid bensinvarranten) och bränsle lednIng en-
ligl feltyp 2 

Sotar dessIrtom (spe- Förbrännlngsluflflödet Se motsvarande felor - Atgärda enl. feltyp 2 
ciel11 diesetvariant) nedsatt sak under feltyp 2 

För SIOr! bränsleflöde Kontrollera om bränsle- Korrogera strypnIngen 
strypn1ngen saknas el-
ler har felaktrg\ hal 

Sprrdarkoppar lösa Dfa at ev. byt felaktig 
detall 

5 VarmarCfl brrnner Hög ljudnivå lnormalt o e För högt bränsleflöde Prova pumpen Byt pump 
med hög nIvå förlopp} För högt pumptryck. Kontrollera ledningen Rengör ev. byt lednIng 

Fel I bränsleleclningen. Kon\lollera ledningen lufta ev. byt lednIng 
För högt tanklryck. Kontrollera tanklocket, lufta tanken. modifiera 

avdllnSlnlngssyslemet avdunstningssystemet 
lel-motor) 

6 Enbart vanenpump 00 M otorvattentempers- Vants tills temperstu-
och kupeflakt star - 1l1t högre än 65°C r(on på vattnet är lägre 

'" än 65°C 

' Röd '" Iftn(lM>g. Gul = blänsle 




