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Saab 9-3 3D/5D       
Achteruitkijkspiegel met automatische anti-verblindingsregeling

1 Achteruitkijkspiegel

2 Bedrading

3 Kabelbinder

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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1 Verwijder de zekering voor de interieurverlich-
ting.

2 Demonteer het plafondlampje bij de achteruit-
kijkspiegel.

3 Autos met zonnedak: Demonteer het voorste
gedeelte van de omlijsting van het zonnedak.

4 Draai de schroeven los en haal de verlichtings-
console weg.

5 Neem de connectoren voor het microfoontje en
de schakelaar van de interieurverlichting los.

6 Draai de bevestigingsschroeven los en verwij-
der de spiegel.
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7 Sluit de connector op de achteruitkijkspiegel
aan en monteer de spiegel. Zorg dat bedrading
links van de achteruitkijkspiegel langs loopt.

8 Sluit de bedrading uit de kit aan op de bestaan-
de bedrading van de auto en zet de nieuwe
bedrading met kabelbinders links aan het pla-
fond vast. Zet de bedrading zodanig vast dat
deze geen aanleiding kan geven tot gerammel
of gepiep.

9 Sluit de connectoren voor het microfoontje en
de schakelaar van de interieurverlichting aan.

10 Monteer de verlichtingsconsole.

11 Autos met zonnedak: Plaats de omlijsting van
het zonnedak terug.

12 Sluit de interieurverlichting weer aan en plaats
deze terug.

13 Breng de zekering voor de interieurverlichting
weer in de houder aan.

14 Overhandig deze montagerichtlijn aan de klant
en maak de klant attent op de gebruiksaanwij-
zingen.

WAARSCHUWING
Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een
verkeerde manier van monteren kan schade aan
de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot
kortsluiting en/of brand.
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Gebruiksaanwijzingen

De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee senso-
ren: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Wanneer de voorste sensor registreert dat het bui-
ten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling
geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een fel-
le belichting van achteren de achteruitkijkspiegel
traploos donkerder wordt om zo het felle licht te
dempen. Wanneer het licht van de achterligger min-
der fel wordt, nemen de spiegels traploos de norma-
le stand weer in.

U kunt de automatische anti-verblindingsregeling
uitschakelen met de knop onder de achteruitkijk-
spiegel.


