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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D
12 V:n liitäntä tavaratilassa

1 12 V:n liitäntä
2 Johtosarja
3 Ruuveja (2)
4 Kiinnitin (2)
5 Suojus
6 Kiinnityskehys

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 314
86 90 372 9:37-02 Sept 06 86 92 238 86 92 238 Jan 99
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2 86 92 238

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

9-5

1 Sijoita kiinnityskehys juuri sivuverhoilun puriste-
tun osan eteen, katso kuvaa, keskiö 255 mm lat-
tian yläpuolelle. Tarkasta, ettei kiinnityskehys
verhoilun tasaisen osan ulkopuolelle. Leikkaa
30 mm:n reikä keskireiän mukaisesti.

2 Irrota tavaratilan kynnyssuojus.
3 Irrota kolme muovimutteria ja käännä tavaratilan

verhoilu ulos. Asenna 12 V:n liitäntä 2 ruuvilla,
suojus, kiinnityskehys ja 2 kiinnitintä. Tarkasta,
etä kansi avautuu ylöspäin.

4 Irrota kynnyssuojukset vasemmalta puolelta.
5 Irrota suojus kojelaudan alta vasemmalta

puolelta.
6 RHD: Irrota keskikonsolin sivuverhoilu.
7 Irrota ACC-yksikkö tai lämmitys-/ilmanvaihto-

paneeli.
8 Irrota savukkeensytyttimen sähköliitäntä ja kyt-

ke se sarjan urosliittimeen. Kytke sen jälkeen
sarjan naarasliitin savukkeensytyttimeen.

Huomaa
Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on
mahdollista.
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86 92 238 3

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

9 Vedä johtosarja auton johtosarjaa pitkin (kyn-
nysten luona se pitää vetää johtosarjan
kanavaan) tavaratilaan. Johtosarja pitää viedä
vaahtopalan ja ilmakanavan alta vasemman B-
pilarin luona.
Takaoven tiivistelista pitää irrottaa takareunasta,
jotta johtosarja voidaan viedä tavaratilaan.

10 Kytke johtosarja 12 V:n liitäntään ja tarkasta,
että tavaratilan liitännässä on 12 V:n jännite.

11 Kiinnitä johtosarja sopivista kohdista siten, ettei
se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.

12 Sovita tavaratilan verhoilu paikalleen ja asenna
tavaratilan kynnyssuojus.

13 Asenna kynnyssuojukset vasemmalle puolelle.
14 RHD: Asenna keskikonsolin sivuverhoilu.
15 Asenna suojus kojelaudan alle tai käsinekotelo.
16 Asenna ACC-yksikkö tai lämmitys-/ilmanvaihto-

paneeli.

Huomaa
Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on
mahdollista.

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja kulje lähellä teräviä osia,
koska tällöin on oikosulun vaara, ja ettei johtosarja
jää puristuksiin ohjauspyörää säädettäessä.
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4 86 92 238

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

900/9-3

1 Käännä takaistuimen istuintyynyt ja selkänojat
eteen.

2 Vedä oventiivisteiden alaosa irti vasemmalla
puolella.

3 Aseta kiinnityskehys juuri sivuverhoilun puriste-
tun osan taakse, katso kuvaa, keskiö 305 mm
lattian yläpuolelle. Leikkaa 30 mm:n reikä
keskiöreiän mukaan.

4 Poista tavaratilan taemmat kuormalenkit ja kyn-
nyssuojus.

5 Nosta hattuhylly pois.
6 Irrota vasemman takakaiuttimen ruuvit kiinni-

tyskehystä varten.
7 Irrota muovimutteri vasemman takavalaisimen

luota ja käännä tavaratilan verhoilun vasen osa
ulos. Asenna 12 V:n liitäntä 2 ruuvilla, suojus,
kiinnityskehys ja 2 kiinnitintä. Tarkasta, että kan-
si avautuu ylöspäin, katso kuvaa.

8 5D: Irrota kynnyssuojukset vasemmalta puolelta
ja vasemman B-pilarin verhoilun alaosa.
2D/3D: Irrota vasen sivuverhoilu sekä kynnys-
suojus vasemmalta puolelta.

9 LHD: Irrota diagnoosiliitin ja irroto suojus koje-
laudan alta vasemmalta puolelta (7 ruuvia ja 2
kiinnitintä).
RHD: Irrota käsinekotelo.

10 Irrota tuhkakuppi ja tuhkakupin sisäosa.
11 Irrota savukkeensytyttimen sähköliitäntä ja kyt-

ke se sarjan urosliittimeen. Kytke sen jälkeen
sarjan naarasliitin savukkeensytyttimeen.

Huomaa
Kiinnitä antennijohdin siten, ettei se voi vaurioitua.
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Huomaa
Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on
mahdollista.



86 92 238 5

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

12 Vedä johtosarja auton johtosarjaa pitkin (kyn-
nysten luona se pitää vetää johtosarjan
kanavaan) tavaratilaan.

13 Kytke johtosarja 12 V:n liitäntään ja tarkasta,
että tavaratilan liitännässä on 12 V:n jännite.

14 Kiinnitä johtosarja sopivista kohdista siten, ettei
se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.

15 Sovita tavaratilan verhoilu paikalleen ja kiinnitä
kaiuttimen kiinnityskehyksen ruuvit sekä tavara-
tilan verhoilun muovimutteri.

16 Asenna tavaratilan kynnyssuojus ja taemmat
kiinnityslenkit.

17 5D: Asenna vasemman B-pilarin verhoilun
alaosa.

18 LHD: Asenna suojus kojelaudan alle vasem-
malle puolelle (7 ruuvia ja 2 kiinnitintä) sekä
asenna diagnoosiliitin.
RHD: Asenna käsinekotelo.

19 Asenna tuhkakupin sisäosa ja tuhkakuppi.
20 Paina oventiivisteet kiinni vasemmalla puolella.
21 5D: Asenna kynnyssuojukset vasemmalle

puolelle.
2D/3D: Asenna sivuverhoilu sekä kynnyssuo-
jus.

22 Käännä takaistuimen selkänojat ja istuintyynyt
takaisin.

23 Nosta hattuhylly paikalleen.

Huomaa
Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on
mahdollista.

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja kulje lähellä teräviä osia,
koska tällöin on oikosulun vaara, ja ettei johtosarja
jää puristuksiin ohjauspyörää säädettäessä.
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