SCdefault

900

Montagerichtlijn
MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 9-3 M03Cd-speler/cd-wisselaar
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

12 787 146
12 787 152

9:85-23

Jan 03

12 788 458

12 788 458 Aug 02

F930A055

Saab 9-3 M03-

2 12 788 458

1

2

F930A056

12 787 146 Cd-wisselaarset
1 Cd-wisselaar
2 Optische kabel

12 787 152 Cd-spelerset
1 Cd-speler
2 Optische kabel
Cd-speler/cd-wisselaar monteren,
zie bladzijde 3
Cd-speler vervangen door cd-wisselaar,
zie bladzijde 10

Saab 9-3 M03-

12 788 458 3

5

1

5

2
2

4

4

F930A057

Cd-speler/cd-wisselaar monteren
1 Demonteer het bedieningspaneel van de klimaatregeling door het voorzichtig naar buiten te trekken. Maak gebruik van het demontagegereedschap 82 93 474.
2 Koppel de connectoren van het bedieningspaneel
los.
3 Verwijder het dekplaatje onder aan de ACC- resp.
de MCC-eenheid.
4 Demonteer de hoofdeenheid van de radio door
de twee borgnokken in te duwen.
5 Koppel de connectoren van de hoofdeenheid
los.
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6

8

7

7

F930A058

6 Demonteer de middelste dashboardopening door
de bovenste drie haken voorzichtig in te drukken
die via het rooster te bereiken zijn. Trek de geleidepen ondertussen recht naar buiten toe.

N.B.
Het is belangrijk dat u daarbij de juiste haken
induwt. De haken die de ventilatieopeningen bijeenhouden zijn namelijk ook via het rooster zichtbaar.
7 Demonteer het bedieningspaneel van het
infotainmentsysteem.
8 Til het bedieningspaneel naar buiten toe en
koppel de connector los.

WAARSCHUWING
Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1.
Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van
minder dan 20 mm, tussen uw oog en de lichtbron,
kunt u oogletsel oplopen.
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9

10

F930A059

9 Haal de connector van de glasvezelkabel (de
kleine connector) van die van het bedieningspaneel af.

11 Haal het lange gedeelte van de glasvezelkabel uit
de accessoireset langs de bestaande bedrading
binnen in het dashboard.

N.B.

12 Haal de bescherming van de aansluiting op de
glasvezelkabel uit de accessoireset.

Behandel de optische kabels voorzichtig om
vervorming van de signalen te voorkomen.

·

Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels
in de connector niet verwisselt.

·
·

De kabels zijn niet te verlengen.

·

Stel de kabel niet bloot aan temperaturen
hoger dan 85°C.

·
·

Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil.

·

Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van
signaaldemping optreedt.

Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

13 Breng de bescherming op de gedemonteerde
aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de
glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voorkomen
dat deze beschadigd raakt.
14 Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel
van de accessoireset op positie 1 in de kleine
connector van de bedieningseenheid. Breng de
borging aan.
15 Monteer de kleine connector in de grote connector.

Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan
uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit
kan storingen in de communicatie veroorzaken.

10 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is
op positie 1 door de borging van de connector te
openen en de haak voorzichtig omhoog te halen.
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17

16

16

16

F930A060

16 Sluit de connector aan op het bedieningspaneel
en monteer het bedieningspaneel.
17 Monteer de dashboardopening.
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18

19

23
F930A061

18 Haal de kleine connector los van de grote connector die bestemd is voor de hoofdeenheid van
de radio.

N.B.
Let op de positie van de kleine connector, omdat u
deze gemakkelijk verkeerd aanbrengt.
19 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is
op positie 2 door de borging van de connector te
openen en de haak voorzichtig omhoog te halen.
20 Haal de bescherming van de aansluiting op de
glasvezelkabel uit de accessoireset.
21 Breng de bescherming op de gedemonteerde
aansluiting van de glasvezelkabel aan.
22 Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel
van de accessoireset op positie 2 in de kleine connector van de bedieningseenheid. Breng de borging aan.
23 Monteer de kleine connector in de grote connector.

N.B.
Breng de kleine connector in de oorspronkelijke
positie aan, omdat u deze gemakkelijk verkeerd
aanbrengt.
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25
24

26

F930A062

24 Zoek de bedrading met de voeding voor de cdspeler/cd-wisselaar op. De connector zit met een
stuk tape vast op de kabelbundel achter de positie voor de hoofdeenheid van de radio. Verwijder
het stuk tape en trek de bedrading te voorschijn.
25 Verwijder de transportzekering die aan de bovenzijde van de cd-speler/cd-wisselaar zit. Breng de
cd-speler/cd-wisselaar in en monteer deze in de
console voor de hoofdeenheid van de radio.
26 Sluit de connector voor de voeding van de cdspeler/cd-wisselaar aan op de connector die aan
de glasvezelkabel uit de accessoireset zit.
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28

30
30
27

27

30

29

F930A063

27 Sluit de connector aan op de hoofdeenheid van
de radio.
28 Sluit de connector aan op de cd-speler/
cd-wisselaar.
29 Monteer de hoofdeenheid van de radio.
30 Sluit het bedieningspaneel van de klimaatregeling aan en monteer het bedieningspaneel.
31 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het
model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selecteer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoire
en selecteer “Toevoegen”.
32 Controleer de werking van de cd-speler/
cd-wisselaar.

Saab 9-3 M03-

10 12 788 458
Cd-speler vervangen door cd-wisselaar
– Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het
model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selecteer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoire
en selecteer “Toevoegen”.
– Voer de punten 1-5 in deze montagerichtlijn uit.
– Haal de connector los van de cd-speler.
– Demonteer de cd-speler met behulp van het
demontagegereedschap 84 71 203.
– Voer de punten 25 en 27–32 in deze montagerichtlijn uit.
– Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het
model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selecteer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoire
en selecteer “Toevoegen”.

Saab 9-3 M03-

