1. FÖRE KONTROLL

4. FUNK TION

Servicehistorik:

Kontrollera:

R Kontrollera att mapp med instruktionsbok, servicebok etc.
finns.

R Förvaringsutrymmen.
R Funktion hos mugghållare.

R Kontrollera att all service är utförd enligt Volvos
rekommenderade intervall.

R Soltak och glastak.

R Kontrollera att det finns rätt antal nycklar.

R Säkerhetsbälten inklusive bältesförsträckare.

R Kontrollera att det finns nyckel till låsbara hjulbultar (där
sådana är monterade).

R Låsmekanism baksäte.
R Fällbara nackskydd.
R Funktion hos alla säten, inklusive minnesfunktion.

2. OKULÄR BESIKTNING
Exteriör kontroll:
R Att bilrutor, strålkastare och dimljus är i trafiksäkert skick
(åldersrelaterade stenskott accepteras).
R Utseendet på fälgarna (Åldersrelaterade skador accepteras).

R Inner- och ytter speglar (infällbara om sådana finns).
R Funktion för samtliga strömställare.
R Funktion hos fönsterhissar, inklusive automatiskt upp och
ned samt säkerhetsstopp.
R Ställbar ratt.

R Att kaross och lack är i gott skick, med hänsyn till bilens
ålder.

R Funktion hos audioenhet.

R Inga bucklor eller lackskador får finnas.

R Funktion hos Navigationsenhet inklusive rattkontroller, ljus
på förarsidan och minnesradering.

R Passning och fastsättning av yttre paneler och stötfångare.
R Inga tillbehör som ej är från Volvo.

R Funktionen hos RSE (Rear Seat Entertainment) om
installerat.
R Signalhorn.

Interiör kontroll:

R Funktion hos all interiörbelysning.

R Reparationssats inklusive varningstriangel, bogser ögla och
varselväst.

R Öppningsfunktion för baklucka och tanklock (när sådan
funktion finns).

R Första-hjälpen-kit (minst 1 år till sista förbrukningsdag).

R Funktion hos spolare för vindruta, bakruta och strålkastare.

R Domkraft (om reservhjul finns).

R Funktion och skick hos torkarblad för vindruta och bakruta.

R Reservdäckets mönsterdjup (min 5 mm) och däcktryck (i de
fall det finns reservhjul).

R Funktion, skick och inställning hos all yttre belysning.

3. UNDER HUVEN
Kontrollera:
R Inga olje-, vatten-, eller bränsleläckor finns.
R Nivå och kvalitet på vätska i servostyrningen.
R Att spolarvätska är fylld.

R Att alla varningslampor tänds och sedan släcks när tändning
slås på och motorn startas.
R Alla lås- och larmfunktioner, inklusive barnsäkerhetsspärr,
fjärröppning och nyckellöst system.
R Avaktivera Volvo on Call.
R Kontrollera bränslevärmarens funktion.
R Kontroll av värme i ratt.
R Ta bort eventuell kopplad telefon.

R Funktion på motorhuvens lås, gångled och stag.
R Nivå motorolja.
R Kylsystem inklusive slangar, kylvätskans nivå, skick och
fryspunkt.

5 . K O N T R O L L E R P Å LY F T
Fordonet helt upplyft:

R Bromsvätskans nivå och funktion.

R Sök efter läckage från växellådsolja.

R Batteriets kondition.

R Sök efter synliga läckage av olja, vatten och bränsle.
R Kontrollera att undersidan av bilen inte är skadad.

R Att det inte är obalans i hjulen.
Kontrollera:

R Att motorn uppnår rätt arbetstemperatur inom utsatt tid.

R Skick och lufttryck i alla däck (inklusive reservhjul).

R Om det finns onormala ljud från kaross eller hjulupphängning.

R Att mönsterdjupet inte är mindre än 4 mm (gäller
sommardäck)

R Om det finns onormalt vindbrus.

R Skick och slitage hos bromsskivor och bromsbelägg.

R Funktionen hos klimatanläggningen, inklusive AC och alla
steg i stolsvärme.

R Säkerhet, dragning och skick hos bromsslangar och rör.

R Funktion hos farthållare (om sådan finns).

R Luft-, vatten-, och bränsleanslutningar för säkerhet och
dragning.

R Att bilen inte drar åt någon sida vid inbromsning.

R Skick och säkerhet hos avgassystem, värmesköld och
katalysator.
R Skick på styrning, fjädring och framhjulslager

R Att kraften som behövs på bromspedalen är normal utan
vibrationer.
R Att färddatorn fungerar och ställ in rätt språk.
R Funktion hos parkeringssensor (om sådan finns).

R Skick hos drivaxeldamasker.
För automatlåda, kontrollera:
6. TESTKÖRNING
Före motorstart, kontrollera:
R Funktionen hos tändnings- och rattlås.
R Att startmotorn endast fungerar i P och N med automatisk
växellåda.
R Kontrollera att växelväljaren med automatlåda låser sig i
position P.

R Att det inte slirar i dragläge med D eller R valt.
R Att den växlar upp normalt och utan slirning vid halvt
gaspådrag. Att kick-down fungerar.
R Att den växlar upp korrekt när kick-down är aktiverat
R Att den växlar ner och motorbromsar när växelväljaren flyttas
till en lägre växel

Efter testkörning, kontrollera:
Vid start, kontrollera:
R Funktion hos startmotor.
R Att motorn startar normalt.

R Att det inte finns några synliga läckage i motorrummet.
R Koppla upp mot VIDA och korrigera ev. felkoder samt
uppdatera motorns mjukvara.

R Bromspedalens spel.
R Tomgångsvarvtalet.

7. B I L E N S S K I C K
Bilen ska:

Vid avfärd, kontrollera:
R Parkeringsbromsens effektivitet och bromshandtagets
utslag.
R Kopplingens inverkan, slirning plus eventuella missljud.
R Att accelerationen är normal utan onormala ljud.
R Funktionen hos växellådan.
R Styrningens spel, känn efter onormal tröghet och eventuella
missljud.
R Att det inte är några onormala vibrationer eller ljud från
drivlinan.

Under färd, kontrollera:
R Att bilen inte drar åt endera hållet eller känns instabil.
R Att ratten är i korrekt position och återvänder till rakt fram
efter en sväng.

R Ha noggrant rengjorda fälgar.
R Ren klädsel (textil/tyg) i god kondition.
R Rent bagageutrymme.
R Ren B-s Rengjorda rutor.
R Rengjorda inner- ytterbackspeglar.
R Rengjorda pedaler.
R Rengjort golv.
R Hela och rena mattor.
R Tvättad och polerad lack.
R Kontrollera att appar är uppdaterade i Sensus systemet
(om möjlighet finns).

