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Saab 9-3 M03-

1 Koppel de minkabel van de accu los.
2 Demonteer de linker en de middelste ventilatie-

opening uit het dashboard door de haken die via
het rooster te bereiken zijn voorzichtig naar bin-
nen te duwen.

N.B.
Het is belangrijk dat u daarbij de juiste haken
induwt. De haken die de ventilatieopeningen bijeen-
houden zijn namelijk ook via het rooster zichtbaar.
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12 788 452 3

Saab 9-3 M03-

3 Demonteer het bedieningspaneel van het 
infotainmentsysteem.

4 Demonteer het bedieningspaneel van het SID
door de twee lippen aan de achterzijde bijeen te
duwen en het bedieningspaneel vervolgens naar
voren toe uit het dashboard te duwen; te begin-
nen aan de bovenkant.

5 Demonteer het instrumentenpaneel 
(6 of 8 bouten).
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4 12 788 452

Saab 9-3 M03-

6 Demonteer het hoofdinstrument (4 bouten) en
koppel de elektrische aansluiting van het hoofd-
instrument los.

7 Leg het hoofdinstrument op een zachte en scho-
ne ondergrond op een goed schoongemaakte
werkbank.

8 Demonteer het instrumentenglas door de vier
bouten aan de onderzijde los te draaien. Keer het
instrument vervolgens om zodat het op de ach-
terzijde ligt, pak het aan de zijkanten beet en duw
de kliksluitingen met de vingers in.

9 Til het instrumentenglas van het hoofdinstrument 
af.

10 Spuit de binnenkant van het instrumentenglas
en de instrumenten voorzichtig schoon met per-
slucht.

11 Breng het instrumentenglas in positie boven op
het hoofdinstrument aan en duw het instrumen-
tenglas in de clips vast. Keer het hoofdinstrument
om en breng de bouten aan.

12 Sluit het hoofdinstrument aan en monteer het.

N.B.
Wees uiterst voorzichtig omdat u de wijzernaalden
onder geen beding mag aanraken. Als u dat wel
doet, kunnen de meters de verkeerde waarde aan-
geven of de stappenmotoren kapotgaan.
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12 788 452 5

Saab 9-3 M03-

13 Monteer het instrumentenpaneel.
14 Sluit het bedieningspaneel van het SID aan en

monteer het paneel door de onderste bevesti-
gingshaak van het paneel achter de onderste
rand vast te haken en de bovenkant van het
paneel aan te duwen.

15 Monteer het bedieningspaneel van het 
infotainmentsysteem.

16 Pas de ventilatieopeningen in en monteer ze.
17 Sluit de minkabel op de accu aan.
18 Stel de juiste tijd en datum in.
19 Synchroniseer de code van de afstandsbedie-

ning door de sleutel in het contactslot te steken.

20 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch
bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te
openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft
aan dat activering heeft plaatsgevonden.

N.B.
U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van 
de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken.
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