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Saab 9-5 5D
12 V-uttag i bagagerum
Accessories Part No.
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Instruction Part No.
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400 112 322
86 90 950

9:37-03

Sept 06

86 92 220

86 92 220 Mar 00
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E930A093

1 12 V-uttag
2 Ledningsnät
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7

E930A094

1 Fäll fram den vänstra delen av baksätets sittdyna och den vänstra delen av ryggstödet samt ta
bort avtäckningen mellan vänster bakdörr och
ryggstödet.
2 Lyft ur insynsskyddet.
3 Demontera tröskelskyddet.
4 Demontera det vänstra förvaringsfacket i golvet.
5 Lossa den bakre takavtäckningen och koppla
loss belysningen.
6 Demontera den vänstra D-stolpeklädseln och ta
bort det vänstra stödet för insynsskyddet (3
skruvar).
7 Demontera skruvarna i den vänstra sidoklädselns ovankant och ta loss klädseln.

Observera
Om bilen är utrustad med CD-växlare i sidoklädselns förvaringsfack, måste den kopplas loss.
8 Demontera ljudisoleringen under baksätets vänstra bältesrulle.
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9 Tejpa fast en bit vävtejp enligt bilden.
10 Skär bort isolering från sidoklädselns baksida
inom det område där hålet kommer att göras.
Borra hål för uttaget, se bild, först med ett borr
motsvarande hålsågens styrtapp, därefter med
en 29 mm hålsåg.
11 Tryck in den svarta delen av uttaget i hålet. Kontrollera att locket öppnas uppåt.
12 För in den blanka delen i den svarta hylsan och
tryck ihop dem.
13 Demontera tröskelskydden på vänster sida.
14 Demontera avtäckningen under panelen på
vänster sida.
15 RHD: Demontera sidoklädseln på mittkonsolen.
16 Demontera ACC-enheten alternativt värme/
vent-panelen.
17 Lossa cigarrettändarens elanslutning och anslut
den till nätets hankontakt. Anslut därefter nätets
honkontakt till cigarrettändaren.

Observera
Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.
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18 Dra ledningsnätet längs med bilens ledningsnät
(vid trösklarna ska det dras i ledningsnätskanalen) till bagageutrymmet. Ledningsnätet
ska föras under skumblocket och luftkanalen vid
vänster B-stolpe.
19 Anslut ledningsnätet till 12 V-uttaget och kontrollera att det finns 12 V i uttaget i bagageutrymmet.

Observera
Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.
20 Fixera ledningsnätet på lämpliga ställen så att
det inte kan klämmas eller skadas.

VARNING
Kontrollera att ledningsnätet ej går nära vassa
detaljer eftersom det då finns risk för kortslutning
samt att ledningsnätet inte kläms vid justering av
ratten.
21 Montera tröskelskydden på vänster sida.
22 RHD: Montera sidoklädseln på mittkonsolen.
23 Montera avtäckningen under panelen alternativt
handskfacket.
24 Sätt tillbaka ACC-enheten alternativt värme/
vent-panelen.
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25 Montera ljudisoleringen under baksätets vänstra bältesrulle.
26 Passa in sidoklädseln och anslut CD-växlaren
och den är monterad. Dra fast skruvarna i
sidoklädselns ovankant.
27 Sätt tillbaka stödet för insynsskyddet (3 skruvar)
och D-stolpeklädseln.
28 Anslut takbelysningen och tryck fast takavtäckningen.
29 Montera förvaringsfacket i golvet.
30 Montera tröskelskyddet.
31 Lyft in insynsskyddet.
32 Montera avtäckningen mellan vänster bakdörr
och ryggstödet samt fäll tillbaka baksätets
ryggstöd och sittdyna.
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