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Saab 9-5 5D        
Cd-wisselaar
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1 Cd-wisselaar (apart verkocht)
2 Ring (4 st.) 
3 Bout (4 st.)
4 Cd-magazijn
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1 Klap het linker ruggedeelte van de achterbank
voorover en verwijder de afdekking die tussen
het linker achterportier en de rugleuning is
aangebracht.

2 Verwijder de bagagerolhoes.
3 Demonteer het linker opbergvak in de vloer.
4 Demonteer de afdekking achter aan het plafond

en neem de aansluitingen voor de verlichting
los.

5 Demonteer de bekleding van de linker D-stijl en
verwijder de linker steun voor de bagagerolhoes
(3 bouten).

6 Draai de vier bouten los waarmee de bovenkant
van de linker zijbekleding vastzit en verwijder de
zijbekleding.
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7 Boor gaten in het opbergvak van de zijbekleding
op de plaatsen die aan de achterzijde van de
bekleding staan aangegeven. Boor bovendien
met een 4 mm boor gaten voor de bevestigings-
bouten van de cd-wisselaar. De positie van deze
gaten staat ook aan de achterzijde van de
bekleding aangegeven.

8 Draai de 4 transportbouten (2 aan weerszijden
met een rode stip) los en leg ze in een plastic
zakje om ze aan de klant te overhandigen. Con-
troleer of de beide stelbouten voor de montage-
positie (1 aan weerszijden aan de korte kant) in
de stand voor verticale montage (V) staan.

9 Zet de cd-wisselaar met de bouten en de plaat-
jes in het opbergvak in de zijbekleding vast. Sluit
de cd-wisselaar vervolgens aan. 

10 Breng het cd-magazijn aan.
11 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer

Audiosysteem en daarna het menu “Program-
meren”. “Huw” de cd-wisselaar aan de auto.
Alleen dan zal de cd-wisselaar naar behoren
functioneren.

Zie het Instructieboekje dat bij de auto werd
geleverd voor het gebruik van de cd-wisselaar.
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N.B.
Als u de cd-wisselaar uit de auto verwijdert en
deze niet terugplaatst, moet u eerst het diagnose-
instrument aansluiten en de cd-wisselaar van de
auto “scheiden” door Audiosysteem en vervolgens
het menu “Programmeren” te selecteren.
U kunt de cd-wisselaar alleen van de auto “schei-
den”, wanneer deze nog aangesloten is op de
auto waaraan de cd-wisselaar “gehuwd” is.
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12 Breng de zijbekleding weer aan en draai de vier
bouten in de bovenkant van de zijbekleding
vast.

13 Plaats de steun voor de bagagerolhoes (3 bou-
ten) terug en breng de bekleding op de D-stijl
aan.

14 Duw de afdekking achter aan het plafond vast.
15 Monteer het opbergvak in de vloer.
16 Breng de bagagerolhoes aan.
17 Monteer de afdekking die tussen het linker ach-

terportier en de rugleuning van de achterbank is
aangebracht en klap het linker ruggedeelte weer
omhoog.

WAARSCHUWING
De cd-wisselaar is een eersteklas laserproduct.

� Onderhoud en reparatie mogen alleen door
een erkend vakman worden uitgevoerd.

� Als de behuizing van de cd-wisselaar bescha-
digd raakt, kan laserstraling vrijkomen met
gevaar voor verwondingen.
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