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VOLVO 140 
Tillägg till instruktionsbok 

För denna bi l gll lle r Instrukt ionsboken för KORN ING 

Volvo 140 med följande Öl'ld rlngar. Instrument och reglage 

Strömställa re för blinkande varn ingsljus 

D~ strOmställaren dras ut tands bilens samt· 
liga blinkers. En kontrollampa j strömställa
ren blinkar i takt med dessa. Det blinkande 
varningsljuset är Inte kopplat över tänd
ningslåset och fUl"Igerar alltså oberoe nde av 
om t!:lndn ingsnycke ln är isatt eller inte. 
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Det blinkande varningsljuset skall användas 
endast då NI nödgas stanna på sätt 80m 
kan innebära fara för andra trafikanter. 
Observera att lagbestämmelserna fOr an· 
'landning av varnings ljus kan variera I o li ka 
länder. 

2 Strömställare fö r el-uppvärmd bakruta 

För att erhålla fri sikt bakåt vid kall och 
tuktig väderlek är Volvo 140 utrustad med 
el-uppvärmd bakruta. Uppvärmningen sker 
med trådar på bakrutans insida. Undvik att 
placera föremål på sådant sät t att trådarna 

kan skadas . 
Då strömställaren är utdragen ett steg er
hålls en effekt av ca 40 watt. helt utdragen 
bli r effekten 150 watt. Så långe el-uppvärm
ningen år påkopplad lyser en kontrollampa 
i strömställaren. Eluppvärmningen fungerar 
endast med tändningsnyckeln i garageläge 
el ler körläge. 
För in reglaget ett steg eller hel t nör rutan 

blivit im- och IsfrI. så att inte batteriet be
lastas i onödan. 



Tändnings- och rattlås 
Nyckeln har fyra lägen; låsläg~, garage
läge, körläge och start läge, 
Nyckeln kan tas ur låset i låsläge. Då nyck
eln tas ur låset låses retten automatiskt. 
Med nyckeln i garageläge är bilens el 
system med undantag för motorns tänd· 
system inkopplat. 

Säkringar 
Säkringarna skyddar från vänster tIl l höger; 
1 Vindrutetorkare, -spo lare 8 A 
2 Signalhorn 8 A 

Backljus 
Startrelö (autom. v.låda) 

3 Värmefläkt 8 A 
El-uppvärmd bakruta (relä) 

4 Blinkers SA 
Instrument 
Kontrollampor 

5 El-uppvärmd bakruta 16A 
Overvbel 

6 Avbländarrelä SA 
.Innerbelysning 
Handsklackbelysning (ej 142-124) 

7 Bromsljus 'A 
Varningsblinkers , Parkeringsljus, bakljUS, vänster SA 
Nummerskyltbelysning (v-styrd) 

9 Parkeringsljus, bakljus, höger S A 
Nummerskyltbelysning (h-styrd) 

INREDNINGS- OCH KAROSSERI
DETALJER 
Säkerhetsbälten för baksäte 

På vissa marknader har baksätet säkerhets
bälten monterade som standard. Sidobäl
tene !lr av 3-punktstyp och mittenbältet är 
ell mldjebälte. För alt lätt sk ilja bältena 
har mittenbältet mörkare färg än sidobäl· 
tena. 
Bältena låses genom all låstungan på den 
dubble delen av sidobä ltena skjuls in i låset 
på den enkla delen av bältet. Mittenbältet 
låses på samma sätt. 
Bältena lossas då det fjäderbelastade "loc
ket" på låset lyfts upp. 
Justering av bältena går I pr incip ti ll på 
samma sätt som på frams!ltenas säkerhets
bälten, dvs. förkortning av bältet sker ge
nom ell dra I den övre parten av midJe
bandet och förlängn ing genom att dra i den 
undre. 

f ramstolar (vagntyp 142-124) 
Framstolarna kan justeras framåt och bakåt 
om spärren på stolarnas utsida trycks ned. 
Tag stöd med fötterna mot golvet och för 
stolen till lämpligt IlIge. Önskas stolen längre 
bakåt än vad glidskenorna tillåter, kan detta 
ske genom att utnyttja extrahå len I stol 
ramen. 
Framatolamas ryggstödsvinkel justeras 
steglöst med en ratt på stolarnas utsida. 
För att fälla ryggstöden framåt måste först 
spärren på utsidan av ryggstödets nedre 
del föras framåt. 

Backspegel (e j vagntyp 142-1 24) 
Den inre backspegeln är försedd med en 
avbländningsknapp placerad I underkanten 
av spegeln. Avbländning sker genom att 
skjuta knappen I sid led. 

Sol tak 
Vissa varianter av Volvo 140 kan erhållas 
med soltak. Sol taket manövreras med en 
vev. Handtaget till veven Jigger Infällt mel
lan de båda solskydden. Sedan handtaget 
lällts ut kan man ställa in soltaket i önskat 
läge. för att stänga so ltaket vevar Ni fram 
taket helt och fäller In veven. 



Nackskydd 
Före körning bör Ni alltid se till alt nack
skydden sitter på lämplig höjd, Inställning 
kan ske efter att plastmutlrarna på nack
skyddens hållare lossats. Vid leverans av 
bilen är nackskydden Inställda på en stan
dardhöjd. Skall skydden sänkas måste först 
distanshylsorna på fäströren tas bort. 
Efter justering låses nackskydden genom 
att plastmuttrarna vrids medurs. 

BESKRIVNING 
Värme och ventilation 
Volvo 140 har ventilation av genomström
ningstyp. l uften i kupan passerar ut genom 
ett antal hål under bakrutan. En backventil 
förhindrar att ruft kan strömma in genom 
dessa hål och bidrar även till ett visst över
tryck I kupEm. 
Detta venti lationssystem ger god lultfö r
delning i bilen samt effektivavimning av 
bak- och sidorutor. 

SKOTSEL 
Byte av bromsservocylinderns luftfilter 
Servocyllnderns luftfilter skall bytas vart 
3:e år eller var 60 000 km. Vid regelbunden 
körning i dammigt väglag bör bytet ske 
oftare. Detta utförs av auktoriserad Volvo
verkstad. 

Automatisk växellåda BW 35 
För växellåda BW 35 ska olja för automa
tiska transmiSSioner typ F användas. Even
tuellt kan typ A eller Dexron användas. 

SPECIFIKATIONER 
Motor 

820B Typbeteckning B 20 A 
Kompressions
förhållande 6,7: 1 9,3;1 
Förgasare 

Glöd lampor 
Kontrollampa, 

varningsljus 
elrula 

Zenith-Stromberg SU-HS 61) 
175 CD2 SEl) 

Effekt Sockel Antal 

1,2 W W 1,6d 
1,2W W t,ad 

l) På vissa marknader SU-HS 6 
2) På v issa marknader Zenlth-Stromberg 

175 CD2SE 
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