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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

2 12 800 289
Algemene informatie

Specificaties

Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de 12Vaansluiting in de auto en het andere aan de koelbox.

Opmerking
U kunt de kabel slechts op n manier op de koelbox aansluiten.
De schakelaar op de ene zijde van de box heeft drie
verschillende standen: koeling, uit, verwarming.
Voor een goede werking van de box moet u de luchtinlaat- en -uitlaat van de box vrijhouden. Plaats de
box altijd uit de zon in een goed geventileerde ruimte en dek de box nooit af.

Vermogen:

48 W (4 A bij 12 V)

Inhoud:

18 liter

Gewicht:

4,8 kg

Koelvermogen bij een nor- 5° C (41° F)
male omgevingstemperatuur van 20 tot 30° C:
Maximaal verwarmingsniveau:

Koeling
Haal de schakelaar aan de ene zijde van de box
omhoog om de koeling te activeren. De beste koeling wordt verkregen, wanneer u de te koel te houden en waren koel in de box legt. Zolang de koeling
van de box actief is en het groene lampje brandt,
worden de opgeslagen waren koel gehouden.

Verwarming
Haal de schakelaar aan de ene zijde van de box
omlaag om de verwarming te activeren. De beste
verwarming wordt verkregen, wanneer u de warm te
houden waren warm in de box legt. Zolang de verwarming van de box actief is en het rode lampje
brandt, worden de opgeslagen waren warm gehouden. Wanneer u het deksel op de box laat zitten
nadat u de verwarming hebt uitgeschakeld, blijven
de opgeslagen waren in de box nog minstens n uur
op temperatuur.

Onderhoud
Maak de box van binnen en van buiten schoon met
een doek die u met een normaal afwasmiddel hebt
bevochtigd. Als u de box geruime tijd niet gebruikt,
moet u het deksel op een kier laten staan.

Storingzoeken
Controleer de volgende zaken, als de box niet naar
tevredenheid werkt:
1 De stroomvoorziening voor de box via de aansluiting in de auto.
2 Het buitenste en binnenste ventilatorblad (om te
zien of het binnenste ventilatorblad beweegt,
moet u de fotogevoelige cel achter het deksel
afdekken).
Als de storing aanhoudt, moet u contact opnemen
met het verkooppunt.

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

65° C (149° F) (vaste
thermostaat)
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900, 9000, 9-3, 9-5 4D
Zet de koel-/warmhoudbox vast met behulp van speciale bevestigingsbanden met art.nr. 400 111 951
(apart te bestellen) zoals aangegeven in de figuur.

WAARSCHUWING
Zet de box altijd goed met de banden vast achter
de achterbank. Zorg dat de rugleuning van de
achterbank in opgeklapte stand staat en goed
geblokkeerd is.
1 Plaats de box ongeveer halverwege de overlangse middellijn van de auto tegen de dorpel
van de bagageruimte aan.
2 Haal de bevestigingsband om de box heen
zoals aangegeven in de figuur en trek de band
strak.

N.B.
Zorg dat de band niet tegen de elektrische aansluiting of de schakelaar aan kan komen. Zorg
tevens dat de sluithandgreep van de bagageklep
niet tegen de box aan komt.
3 Controleer of de box stabiel staat.
4 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant.
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9-5 5D
Zet de koel-/warmhoudbox vast met behulp van speciale bevestigingsbanden met art.nr. 400 111 951
(apart te bestellen) zoals aangegeven in de figuur.

WAARSCHUWING
Zet de box altijd goed met de banden vast achter
de achterbank. Zorg dat de rugleuning van de
achterbank in opgeklapte stand staat en goed
geblokkeerd is.
1 Breng zo ver mogelijk achter aan de verankeringsrail (tegen de rugleuning aan) een verankeringsoog aan. Plaats de box, met de schakelaar
naar de achterkant van de auto gericht, tegen
het verankeringsoog aan en ook meteen achter
de box een verankeringsoog aan.
2 Haal de bevestigingsband om de box heen
zoals aangegeven in de figuur en trek de band
strak.

N.B.
Zorg dat de band niet tegen de elektrische aansluiting of de schakelaar aan kan komen.
3 Controleer of de box stabiel staat.
4 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant.
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