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รถยนต

เครื่องทําความรอนเสื้อสูบ
Accessories Part No.

Group
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Instruction Part No.

Replaces

400 110 375
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เคเบิลเชือ่ มตอ
สวิตชนําเขาพรอมเคเบิลนําเขา
ปลอกขยาย
แมแบบติดในตัวเอง
สกรู 4.8x10 1 ตัว
แหวนรองหยัก 1 ตัว
ตัวทําความรอน
ตัวหนีบล็อค
เข็มขัดรัดสายไฟ 5 เสน
รถยนต Saab 9-3 D223

4
2

3

D930A029

1 ใหอา นวิธกี ารติดตัง้ ในชุดทัง้ หมด และตรวจสอบวา
มีสว นปลีกยอยทัง้ หมดติดมากับชุด
2 ติดวางฝากัน และถอดฝาบนถังสํารองนํ้าหลอเย็น
ของระบบนํ้าหลอเย็นออก
ใหระวังความรอนจากเครือ่ งยนต นํ้าหลอเย็นมี
ความรอน จะเสีย่ งตอการถูกลวกทีท่ อ รวมไอเสียได
3 ยกรถขึน้ ถอดฝาครอบสวนลางของเครือ่ งยนตออก
4 วางอางเก็บภาชนะสําหรับนํา้ หลอเย็น เปดปลั๊กถาย
เชื่อมตอทอหนึ่งและถายนํ้าหลอเย็นออก
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5 วางรถลงไปที่ระดับการทํางานที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งของสวิตชนําเขาที่กระโปรงกันชน
6 ถอดกระจังหนารถ
ไฟรวมดานซายและไฟหนา
ดานซาย
7 ทําเครื่องหมายจุดชองออกสําหรับขั้วตอนําเขาที่จะ
ทําดวยแมแบบติดในตัว วางไมบรรทัดหรือติดเทป
เหนือชองเปดทีก่ นั ชนและวัดตําแหนงทีจ่ ะติดแมแบบ ดังรูป
8 คอยๆ เจาะรูเลือ่ ยขนาด 30 มม. ขัดขอบรูและ
ตะไบดวยตะไบกลมขนาด 4 มม. ใหไดรองล็อค
9 ใสปลอกขยายของขัว้ ตอนําเขา และติดชองเสียบ
เขาของเครื่องทําความรอน วางเคเบิลนําเขาขาง
หนาหมอนํ้าหลอเย็นจนไมติดสายเคเบิลของตัว
ตรวจจับอุณหภูมใิ นการติดตัง้
ใชเคเบิลเชือ่ มตอ
เพื่อใหยึดขั้วตอนําเขาใหแนน หมุนตามเข็มนาฬิกา
จนกระทัง่ ชองเสียบเขายึดแนน
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10 ยกรถยนตขน้ึ
11 ถอดสายยางออก และขันปลัก๊ ถายใหแนน
12 วางอางรับของเหลวในทีเ่ หมาะสม และถอดทอยาง
ระบบนํา้ หลอเย็นระหวางบล็อคเครือ่ งยนตและตัว
แลกเปลี่ยนความรอนออก
ถายนํ้าหลอเย็นและ
ตอทอยางเขาใหม
13 ติดฝาครอบสวนลางของเครือ่ งยนต
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14 วางรถลง ปลดสายเคเบิลแบตเตอรี่ ทอระบาย
อากาศของแบตเตอรี่ และถอดแบตเตอรีอ่ อก
15 ถอดทอยางระบบนํา้ หลอเย็นออกจากทีย่ ดึ บน
บล็อคเครือ่ งยนต
16 ถอดทอสุญญากาศสวนออนออกจากปมสุญญากาศ
17 ถอดทอยางระบบนํ้าหลอเย็น และปลดการเชือ่ มตอ
นํา้ หลอเย็นบนบล็อคเครือ่ งยนต ทําความสะอาด
ผิวสัมผัสซีลบนบล็อคเครือ่ งยนต
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18 ทาหลอลืน่ แหวนรูปโอของตัวทําความรอนดวย
วาสลินสังเคราะห หมายเลขสินคา 30 06 665 หรือ
ทีค่ ลายกัน
19 ติดใสตวั ทําความรอน ดูใหทอเชื่อมตอมีความเอียง
เทากับทอเชื่อมตอเดิม ใหดตู วั รองรับดวยวา ไมบีบ
กับขดลวดไฟฟาของตัวทําความรอน ขันเขาแปน
เกลียวที่ยึดตัวทําความรอน
20 ติดทอยางระบบนํา้ หลอเย็นบนตัวทําความรอน
และติดทอยางระบบนํา้ หลอเย็นกลับตรงทีย่ ดึ บน
บล็อคเครือ่ งยนต
21 ติดทอสุญญากาศกลับบนปมสุญญากาศ

รถยนต Saab 9-3 D223

24

23

22
D930A034

22 ดึงสายเคเบิลนําเขาไปที่ตวั ทําความรอน ตามรูป
23 ทาหลอลื่นแหวนรูปโอของเคเบิลนําเขาดวยวาสลิน
ปลอดกรด หมายเลขสินคา 30 15 286 หรือที่คลาย
กัน และเชื่อมเคเบิลนําเขากับตัวทําความรอน
24 ติดตัวหนีบล็อคเหนือการเชือ่ ม จะไดยนิ เสียงคลิก๊
เมือ่ ติดถูกตอง
25 ยึดเคเบิลดวยเข็มขัดรัดสายไฟ
ระวังวา สายเคเบิลไมอยูช ดิ กับขอบคมหรือ
หนาสัมผัสทีม่ คี วามรอน ความเสียหายจากขอบคม
หรือการหลอมละลายอาจทําใหเกิดวงจรลัดได
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D930A145

26 เจาะรูขนาด 3.5 มม. ทีแ่ ผนโลหะดานหลังไฟหนา
ดานซาย ดูภาพ
27 ทําความสะอาดสะเก็ดสีเพื่อสายดินที่ดี และขันสาย
ดินใหแนนดวยสกรู 4.8x10 และแหวนรองหยัก
สเปรยบางๆ กันสนิม หมายเลขสินคา 30 15 971
หรือที่คลายกัน
28 ตรวจสอบตัวเชือ่ มดินระหวางขาดินของขัว้ ตอสาย
นําเขา ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังของรถยนต
29 ติดแบตเตอรี่
เชือ่ มสายเคเบิลแบตเตอรีแ่ ละทอ
ระบายของแบตเตอรี่
30 เติมนํา้ หลอเย็น และตรวจสอบความสมบูรณของ
ระบบ
31 ไลลมระบบดังนี้:

หมายเหตุ

AC/ACC จะตองอยูในตําแหนงปด (OFF)

ทําความรอนขณะจอด) ชุดทําความรอนจะหยุดเมื่อ
เครือ่ งยนตรอ นถึง 85° หรือถาปลอยเมนูของชุดทํา
ความรอน
ตรวจดูวา นํา้ หลอเย็นมีการไหลอยางตอเนือ่ งจาก
ทอจากเรือนเทอรโมสตัทไปทีถ่ งั นํา้ หลอเย็นสํารอง
เดินเครือ่ งยนตจนเทอรโมสตัทเปดขึน้ ระหวางนัน้
ใหทําขอ 35
ปดเครือ่ งยนต
เปดฝาของถังสํารองนํ้าหลอเย็น
อยางระวัง และเติมใหไดระดับ MAX ปดฝาครอบ
32 ติดไฟหนา ชุดไฟรวมและกระจังหนารถ ตัง้ นาฬิกา
และรหัสวิทยุถา มี
33 ตรวจสอบวา ระบบหลอเย็นมีความแนน และเครื่อง
ทําความรอนทํางาน
34 ใสคมู อื การติดตัง้ ในรถยนต และอธิบายใหลกู คา
เขาใจถึงวิธกี ารใชคมู อื นัน้

เชื่อมตอทอไอเสียหนึ่งเขากับชุดทําความรอน
ติดเครือ่ งยนต
สตารทชุดทําความรอนดวยเครื่องมือวินิจฉัยขอ
บกพรอง (ตัวถัง, SID, อานคา/การกระตุน , เครื่อง
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• ตรวจสอบเคเบิลดวยสายตาถึงความเสียหายและ

อายุการใชงานอยูเ สมอ
เปลีย่ นในทันที

A ชุดวงจรแยก

สายเคเบิลที่ชํารุดตอง

คูม อื การใช
• ตัวเชือ่ มตอเคเบิลจะตองเปนสายเคเบิลยางทน

นํา้ มันทีม่ กี ารยอมรับสําหรับการใชกบั สภาพภาย
นอก และมีขนาดอยางนอย 3x1.5 มม.2
• มอเตอรเครื่องทําความรอนจะใชเชื่อมเฉพาะกับทาง

ออกสายดินเทานั้น
• ทํางานกับสายเคเบิลทั้งหมดดวยความรอบคอบ

ระวังเปนพิเศษถึงความเสียหายจากการบีบรัด
ระหวางกระโปรงรถและตัวถัง ตลอดจนความเสีย่ ง
ตอการฉีกขาดจากแผนโลหะคมตางๆ

หมายเหตุ

การทํางานของเครื่องทําความรอนอาจเสีย
หายไดถา :
• นํ้าหลอเย็นไมสะอาด
• ระดับนํ้าหลอเย็นไมเพียงพอหรือมีอากาศอยูใน

ระบบ
• มีเกร็ดนํ้าแข็งในระบบ
• มีการใชตัวประสานหมอนํ้าหลอเย็น

ตรวจสอบการเชือ่ มสายดินระหวางขาของขัว้
ตอนําเขา, ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังรถยนต
อยางสมํ่าเสมอ
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