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เครื่องทําความรอนเสื้อสูบ
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

400 126 660

9:87-22

Dec 99

51 92 653

51 92 653 Oct 99
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เคเบิลเชือ่ มตอ
สวิตชนําเขาพรอมเคเบิลนําเขา
ปลอกขยาย
แมแบบติดในตัวเอง
สลักเกลียว
แหวนรองหยัก
ตัวหนีบล็อค
ตัวหนีบทอ (2 ตัว)
ตัวใหความรอน
เข็มขัดรัดสายไฟ (5 เสน)
ปะเก็นเสริม
ตัวหนีบคู
Saab 9-5 B308 M00-
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1 ใหอา นวิธกี ารติดตัง้ ในชุดทัง้ หมด และตรวจสอบวา
มีสว นปลีกยอยทัง้ หมดติดมากับชุด

หมายเหตุ

ตรวจสอบและจดรหัสวิทยุขน้ึ ไว ถารถมีการ
ติดตัง้ ดวยวิทยุอน่ื ทีไ่ มใชระบบเสียง Saab

2 ติดวางฝากัน และถอดฝาบนถังสํารองนํ้าหลอเย็น
ของระบบนํ้าหลอเย็นออก
ระวังหากเครือ่ งยนตมคี วามรอน นํ้าหลอเย็น
จะรอนจัด อาจเสีย่ งตอการถูกลวกทีท่ อ แยกได
3 ยกรถขึน้
เอาอางเก็บภาชนะสําหรับนํา้ หลอเย็น
ออกมา ถอดฝากัน้ อากาศดานหลังตัวกันชน เชื่อม
ตอทอ เปดปลัก๊ ถายและถายนํา้ หลอเย็นออก
4 ถอดตัวหนีบทอของเทอรโบชารจเจอรออกจาก
เครือ่ งหลอเย็นไอดี และปลอยใหตัวหนีบทอแขวน
ทิง้ ไวทเ่ี ครือ่ งหลอเย็นไอดี
Saab 9-5 B308 M00-
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5

40mm
E930A119

5 วางรถลงไปที่ระดับการทํางานที่เหมาะสมในการติด
ตัง้ ของสวิตชนาํ เขาทีก่ ระโปรงกันชน
6 ทําเครื่องหมายจุดชองออกสําหรับขั้วตอนําเขาที่จะ
ทําดวยแมแบบติดในตัว วางไมบรรทัดหรือติดเทป
เหนือชองเปดทีก่ นั ชน และวัดตําแหนงที่จะติดแม
แบบ ดังรูป
7 คอยๆ เจาะรูเลื่อยขนาด 30 มม. เจาะนําดวยรูหนึง่
ทีม่ ขี นาดเดียวกันกับสลักนําของรูเจาะ ขัดขอบรู
และตะไบดวยตะไบกลมขนาด 4 มม. ใหไดรอ งล็อค
หนึ่งรอง เอาแบบออก
8 ติดปลอกขยายของสวิตชนาํ เขาจากทางดานหนา
และปะเก็นเสริมทีด่ า นหลังของตัวกันชน ติดสวิตช
นําเขาของตัวทําความรอน ใชเคเบิล้ เชือ่ มตอเพือ่
ขันสวิตชนําเขาใหแนน หมุนตามเข็มนาฬิกาจน
สวิตชนาํ เขาติดแนนดี
9 ยกรถขึน้ และขันเขาปลัก๊ ถายทิง้ ทีห่ มอนํา้ หลอเย็น
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10 สอดคเบิ้ลนําเขาเขาระหวางหมอนํ้าหลอเย็นและ
โครงยอย วางการตอเชือ่ มของคเบิล้ นําเขาเหนือ
กระปุกเกียรและยึดเคเบิล้ นําเขาตามภาพ
11 ติดฝากัน้ อากาศ และวางรถลง
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12 ถอดฝาครอบเครือ่ งยนตและทอบายพาสทีม่ วี าลว
และอุดทางเขาของทอในทอรวมไอดีของเทอรโบ
ถอดขัว้ ตอสายของตัวตรวจจับอุณหภูมแิ ละความ
ดัน และถอดทอความดันเทอรโบ
13 ถอดฝาครอบเหนือแบตเตอรี่ ถอดสายเคเบิล้ แบตเตอรีแ่ ละทอยางไลอากาศ ถอดแบตเตอรี่ออก
14 ถอดถาดวางแบตเตอรี่
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15 แยกและถอดขัว้ ตอสายออกจากแขนยึดระหวาง
เครือ่ งยนตและกระปุกเกียร
16 ถอดทอฉีดอากาศเขาจากวาลวและทอยางสง ถอด
แขนยึดและถอดทอฉีดอากาศเขา
17 ถอดแผนกันความรอนและวาลวพรอมทอ

สําคัญ

ทิง้ ปะเก็นทัง้ สามไป
จะตองใชปะเก็นใหมเสมอ

เมื่อมีการถอดทอออก

18 ถอดแขนยึดดวยสายไฟมัดรวมจากเครือ่ งยนตและ
กระปุกเกียร และปลดสายดินบนฝาสูบ พับแขนยึด
ไวขา งๆ
19 ถอดสายขั้วตอของเทอรโบออกจากทอนํ้าหลอเย็น
20 ถอดทอยางระบบนํา้ หลอเย็นจากชองเจาะ
21 ทําเครื่องหมายดวยเทป หรือที่คลายกัน และตัดทอ
ยางระบบนํ้าหลอเย็นออก 65 มม. จากทอเขานํ้า
หลอเย็นไปทีเ่ ครือ่ งยนต และตัดออก 10 มม. ตาม
ภาพ
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22 ติดตัวทําความรอนกับสายยางดวยตัวหนีบยึดทอ
สองตัว ตรวจสอบตําแหนงของมันที่สายยาง และ
เพือ่ ไมใหชดุ ของตัวทําความรอนวางชิดกับสวน
อืน่ ๆ ตัวหนีบยึดทอจะตองอยูในตําแหนงที่สามารถ
ปรับไดในคราวตอไป
23 ติดทอยางระบบนํา้ หลอเย็นกับชองเจาะ และยึด
เคเบิ้ลนําเขาดวยตัวหนีบคูกับสายเคเบิ้ลกระปุก
เกียร และยึดดวยเข็มขัดรัดสายไฟกับชิน้ สวนโครง
สรางดานซาย
24 ติดสายขัว้ ตอบนทอนํา้ หลอเย็นเขากับเทอรโบ
25 ดึงเคเบิล้ นําเขาออกมา
และหลอลืน่ แหวนรูปโอ
ดวยวาสลินปลอดกรด เชือ่ มเคเบิล้ นําเขากับตัวทํา
ความรอน
26 ติดตัวหนีบล็อคเหนือการเชือ่ ม จะไดยนิ เสียงคลิก๊
เมือ่ ติดถูกตอง
ยึดสายเคเบิ้ลดวยเข็มขัดรัดสายไฟเขากับทอกาน
วัดนํ้ามันของกระปุกเกียร

ระวังอยาใหสายเคเบิล้ อยูช ดิ กับสวนเคลือ่ น
ไหว ขอบคมหรือบริเวณรอน ยึดสายเคเบิล้ ดวยเข็ม
ขัดรัดสายไฟ
27 เจาะรูขนาด 3.5 มม. หนึง่ รูทางชิน้ สวนโครงสราง
ดานซายสําหรับสายดิน
28 ทําความสะอาดสะเก็ดสีเพื่อสายดินที่ดี และลากสาย
ดินไปตามเคเบิล้ นําเขา ขันสายดินใหแนนดวยสกรู
และแหวนรองหยัก (แหวนรองหยักจะวางอยู
ระหวางปลอกขาไฟของสายดินและตัวถัง) ทาสาร
กันสนิมบางๆ หมายเลขสินคา 30 15 971
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29 พับแขนยึดกลับที่เดิม
30 ติดวาลวพรอมทอ

สําคัญ

ใชปะเก็นใหมทุกครั้งเมื่อมีการถอดวาลวที่มีทอ

ออก

36

37
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37 เชื่อมขั้วตอสายไปที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความดัน
บนทอความดันเทอรโบ
38 ติดถาดวางแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ เชื่อมแบตเตอรี่และ
ติดฝาครอบแบตเตอรี่กลับที่เดิม
39 เติมนํ้าหลอเย็น และตรวจสอบความสมบูรณของระบบ
40 ไลลมระบบดังนี้:

หมายเหตุ

ติดแผนกันความรอน
31 ติดแขนยึดกับสายไฟมัดรวม ขันสายดินใหแนน
32 ติดทอฉีดอากาศเขากับวาลว แขนยึดและทอยางสง

สําคัญ

ตรวจสอบวา มีการตอเชื่อมทอเปนอยางดี ดูภาพ

33 ติดตั้งและเชื่อมตอขั้วตอสายกับแขนยึด
34 ตรวจสอบตัวเชื่อมดินระหวางขาดินของขั้วตอสายนํา
เขา ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังของรถยนต
35 เอาทอเทอรโบลง และเชื่อมทอไปที่เครื่องหลอเย็นไอดี
และชองปกผีเสื้อ ยกรถขึ้นและตรวจสอบวา มีการเชื่อม
ตอทอเปนอยางดี ขันตัวหนีบทอเขาบนเครื่องหลอเย็น
ไอดีและทอความดันเทอรโบ วางรถลง
36 ถอดปลั๊กออก และติดทอบายพาสพรอมวาลว ติดฝา
ครอบเครื่องยนต

AC/ACC จะตองอยูในตําแหนงปด (OFF)

เติมระบบนํ้าหลอเย็นจนไดระดับสูงสุด MAX ปดฝา
ครอบของถังนํ้าหลอเย็นสํารอง สตารทเครื่องยนตและ
อุนเครื่องในรอบความเร็วที่ตางๆ กันจนพัดลมหมอนํ้า
ติด เปดฝาของถังนํ้าหลอเย็นสํารองอยางระมัดระวัง
และเติมใหมใหไดระดับสูงสุด MAX ปดฝาของถังนํ้า
หลอเย็นสํารองและปลอยใหเครื่องยนตเดินในรอบเดิน
ตางๆ จนพัดลมหมอนํ้าติดขึ้นอีกสามครั้ง ดับเครื่อง
ยนตและเติมอีกใหไดระดับสูงสุด MAX ตรวจสอบการ
ทํางานของตัวทําความรอน
41 ปรับนาฬิกาของรถ รวมทั้งวันที่และรหัสวิทยุ ถามี
42 ใสคูมือการติดตั้งในรถยนต และอธิบายใหลูกคาเขาใจ
ถึงวิธีการใชคูมือนั้น
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A ชุดวงจรแยก
B ชุดตัง้ เวลา

Saab 9-5 B308 M00-

คูมือการใช
• ตัวเชือ่ มตอเคเบิลจะตองเปนสายเคเบิลยางทน

นํา้ มันทีม่ กี ารยอมรับสําหรับการใชกบั สภาพภาย
นอก และมีขนาดอยางนอย 3x1.5 มม.2
• มอเตอรเครือ่ งทําความรอนจะใชเชือ่ มเฉพาะกับ

ทางออกสายดินเทานั้น
• ทํางานกับสายเคเบิลทั้งหมดดวยความรอบคอบ

ระวังเปนพิเศษถึงความเสียหายจากการบีบรัด
ระหวางกระโปรงรถและตัวถัง ตลอดจนความเสีย่ ง
ตอการฉีกขาดจากแผนโลหะคมตางๆ
ตรวจสอบการเชือ่ มสายดินระหวางขาของขัว้
ตอนําเขา, ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังรถยนต
อยางสมํ่าเสมอ
• ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิ้ลอยางสมํ่าเสมอถึง

สภาพความเสียหายและอายุการใชงาน สายเคเบิ้ล
ทีเ่ สียหายจะตองทําการเปลีย่ นใหมทนั ที

หมายเหตุ

การทํางานของเครื่องทําความรอนอาจเสีย
หายไดถา :

• นํ้าหลอเย็นไมสะอาด
• ระดับนํ้าหลอเย็นไมเพียงพอหรือมีอากาศอยูใน

ระบบ
• มีเกร็ดนํ้าแข็งในระบบ
• มีการใชตัวประสานหมอนํ้าหลอเย็น
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