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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Veiligheidsvoorschriften

• De verwarming moet door gekwalificeerd perso-
neel worden gemonteerd volgens de aanwijzin-
gen in deze montagerichtlijn.

• Gebruik de verwarming nooit in afgesloten ruim-
ten zoals in een garage of werkplaats zonder
afzuigsysteem voor uitlaatgassen.

• Bij benzinestations en dergelijk moet u de
verwarming altijd uitschakelen.

Aanvulling op de basiskit

De basiskit voor de Saab 900 (400 127 130) en die
voor de Saab 9-3 (400 127 155) moeten altijd wor-
den aangevuld met de aanvullingskits voor de
modelvariant:

WAARSCHUWING
Lees de complete montagerichtlijn door, voordat u
met de werkzaamheden begint.

De installatie van de verwarming houdt een
ingreep in het brandstofsysteem van de auto in.
Houd daarom tijdens de installatie rekening met
de volgende punten:

• Zorg voor voldoende ventilatie! Als u over een
goedgekeurd ventilatiesysteem voor het afzui-
gen van brandstofdampen beschikt, moet u
hiervan gebruik maken.

• Draag beschermende handschoenen! Langdu-
rig contact met brandstof kan huidirritatie
veroorzaken.

• Houd een brandblusapparaat van klasse BE
onder handbereik! Kijk uit voor vonkvorming,
bijv. bij het onderbreken van stroomcircuits, bij
kortsluiting enz.

• Roken is absoluut verboden!

N.B.
Bij alle vormen van verlengen van de brandstoflei-
dingen uit de kit moet u zorgen dat de uiteinden
goed op elkaar aansluiten.

N.B.
De verwarming neemt een geringe hoeveelheid
stroom af, wanneer u deze als standverwarming
gebruikt. Dit geldt in het bijzonder bij lage buiten-
temperaturen en bij intensief gebruik van de accu.
We raden u daarom aan na een aantal uren
gebruik te hebben gemaakt van de verwarming,
minstens even veel uren met de auto te rijden om
de accu weer voldoende op te laden. Wanneer de
buitentemperatuur tot onder -20°C daalt, mag u de
verwarming maximaal 30 minuten gebruiken.
Controleer van tijd tot tijd de ladingstoestand van
de accu en laad de accu zo nodig bij.

Schakel de verwarming ook s zomers eenmaal
per maand even in. Zo voorkomt u dat stilstaande
brandstof kan verdampen en voor aanslag in het
systeem kan zorgen. Dergelijke aanslag kan
namelijk aanleiding geven tot functiestoringen.

Aanvullingskit Modellen

400 100 756 Verwarmingskit 900

400 127 148 Verwarmingskit 9-3 

400 127 122 Montagekit 
benzine

Saab 900 en 
Saab 9-3

400 100 780 Bedrading 
MCC-kit

Modellen met 
MCC

400 100 772 Bedrading 
ACC-kit

Modellen met 
ACC

400 127 197 Ontluchtings-
slang

Modellen met de 
motorvariant 
B205 of B235
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Basiskit, Saab 900 (400 127 130):

1 Geluiddemper

2 Slangklem (7 st.)

3 Terugslagklep

4 Inlaatbuis

5 Kabelbinder (10 st.)

6 Houder relais- en zekeringhouder

7 Connector

8 Connector

9 Haakse contacthuls

10 Montagekit starttimer BW50

11 Klemmoer (2 st.)

12 Console verwarming op benzine

13 Schroef, M6x12 (3 st.)

14 Schroef, M6x16 (8 st.)

15 Schroef, M6x20

16 Schroef, 4,8 x 9,5 mm

17 Afstandsring

18 Waterslang, inlaat

19 Waterslang, uitlaat

20 Console relais- en zekeringhouder

21 Uitlaatpijp, bovenste

22 Uitlaatpijp, onderste

23 Console geluiddemper

24 Vuilwering inlaatbuis

25 Bedrading

26 Isolatiekous, bovenste uitlaatpijp

27 Kabelbinder (8 st.)

28 Kabelbinder (3 st.)

29 Uitlaatpijpklem, bovenste, 25 mm

30 Uitlaatpijpklem, middelste, R27

31 Klem onderste uitlaatpijp, 26 mm

32 Console bovenste uitlaatpijp

33 Uitlaat-/inlaatplaat

34 Schroef, 6,3 x 16 mm

35 Klem verbindingsstang, bovenste uitlaatpijp,
28 mm

36 Schroef, M3 (2 st.)

37 Kabelbinder, staal (4 st.)

38 Borgmoer (2 st.)

39 Ring geluiddemperconsole

40 Moer met ring (5 st.)

41 Uitlaatbuispakking

42 Isolatiemateriaal brandstofslangen

43 Afstandsslang

D980A272

18 19 3

28
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20 6 33 36
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27 4 23

12 41 4342
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22 35 11 3726
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Basiskit, Saab 9-3 (400 127 155):

1 Geluiddemper

2 Slangklem (7 st.)

3 Terugslagklep

4 Inlaatbuis

5 Kabelbinder (10 st.)

6 Houder relais- en zekeringhouder

7 Connector

8 Connector

9 Haakse contacthuls

10 Console verwarming op benzine

11 Schroef, M6x12 (3 st.)

12 Schroef, M6x16 (8 st.)

13 Schroef, M6x20

14 Schroef, 4,8 x 9,5 mm

15 Waterslang, inlaat

16 Waterslang, uitlaat

17 Console relais- en zekeringhouder

18 Uitlaatpijp, bovenste

19 Uitlaatpijp, onderste

20 Console geluiddemper

21 Vuilwering inlaatbuis

22 Bedrading

23 Isolatiekous, bovenste uitlaatpijp

24 Kabelbinder (8 st.)

25 Kabelbinder (3 st.)

26 Uitlaatpijpklem, bovenste, 25 mm

27 Uitlaatpijpklem, middelste, R27

28 Klem onderste uitlaatpijp, 26 mm

29 Console bovenste uitlaatpijp

30 Uitlaat-/inlaatplaat

31 Klem verbindingsstang, bovenste uitlaatpijp,
28 mm

32 Schroef, M3 (2 st.)

33 Kabelbinder, staal (4 st.)

34 Borgmoer (2 st.)

35 Moer met ring (5 st.)

36 Uitlaatbuispakking

37 Stootstrip

38 Isolatiemateriaal brandstofslangen

39 Afstandsslang

D980A273

25

987

17 6 30 32

22 21 1436 11 35

24 4 20
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Aanvullingskits

Verwarmingskit, Saab 900 (400 100 756):

1 Verwarming BW50

2 L-console

3 Borgplaatje voor L-console

4 Zeskantbout, M6x16 (2 st.)

5 Ring (2 st.)

6 Timermodule

7 Pakking, timermodule

8 Kunststof bus, timermodule

9 Schroef, ST3,5x19

10 Gebruiksaanwijzing

11 Sticker TYF (alleen DE)

Verwarmingskit, Saab 9-3 (400 127 148):

1 Verwarming BW50

2 L-console

3 Borgplaatje voor L-console

4 Zeskantbout, M6x16 (2 st.)

5 Ring (2 st.)

6 Sticker TYF (alleen DE)

Montagekit benzine (400 127 122):

1 Brandstofslang, mannetje

2 Brandstofslang, vrouwtje

3 Verbindingsslang (2 st.)

4 Clip (4 st.)

5 Demontagegereedschap

6 Afdichtrubber

Bedrading MCC-kit (400 100 780):

1 Bedrading MCC BW50

2 Weerstand, 0,9 Ohm

3 Bevestigingsijzer weerstand

4 Schroef, M5

5 Moer, M5

Bedrading ACC-kit (400 100 772):

1 Bedrading ACC BW50

Ontluchtingsslang (400 127 197):

1 Ontluchtingsslang

2 Clip (2 st.)

D980A274

10

6 9 47,8,11 5 3

46 521 3

2354

2 1 1

11265 4 3

1 2
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Voorbereidende werkzaamheden

• Rijd de auto op een hefbrug of iets dergelijks.

• Als er een andere radio dan de originele radio
van Saab in de auto gemonteerd is, moet u zor-
gen dat u de radiocode bij de hand hebt voordat
u met de werkzaamheden begint.

• Breng spatbordbescherming aan.

• Koppel de minkabel van de accu los.

Voorbereidende werkzaamheden

1 Verwijder de ruitenwisserarmen.

2 Haal de motorkapafdichting van het schutbord.

3 Verwijder de defrosterdekplaat en de water-
kering.

4 Verwijder de dekplaat die op de motor zit.

5 MCC: Demonteer de ruitenwissermotor.

6 MCC: Verwijder het interieurluchtfilter.

7 Demonteer de dwarsverbinding.

8 Draai de schroef los waarmee de relais- en
zekeringhouder van de auto vastzit. Til de relais-
en zekeringhouder op en haal deze opzij.

E980A275

5

5

5 6

8

7

11

1

3 3
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Console voor verwarming op benzine monteren

1 Haal de bedrading van het schutbord in het
gebied waar de verwarming moet worden
aangebracht.

2 Draai de bovenste bout uit de bevestiging van
het stuurhuis aan de rechterkant van het schut-
bord.

3 B205 en B235: Monteer een stootstrip op de
console voor de verwarming op benzine. Stem
de lengte van de stootstrip af op de kant die
tegen de brandstofleidingen aan komt.

4 Zet de console voor de verwarming op benzine
losjes aan de bevestiging van het stuurhuis
vast.

5 Teken af waar de bevestigingsogen van de con-
sole op het schutbord moeten komen te zitten.
Snijd de schutbordisolatie weg rond de aange-
geven punten, zodat het plaatwerk van de con-
sole tegen het schutbord aan komt.

6 Saab 9-3: Zet de console met een moer op het
aanwezige laseind in de bevestiging rechtsbo-
ven vast. Voor de bevestiging linksboven moet u
met een 6,5 mm boor een gat boren.

7 Saab 900: Boor de twee bovenste bevestigings-
gaten met een 6,5 mm boor.

8 Boor met een 3,5 mm boor een gat voor de rech-
ter bevestiging in het midden.

9 Braam de gaten af en verwijder losse spaanders
en lakbladders. Maak het gebied schoon met
het reinigingsmiddel FL van Teroson. Bestrijk
het gebied met Standox 1K Füllprimer en dek
het af met deklak. Behandel de inwendige
oppervlakken met Terotex HV 200 Extra Y108 of
Mercasol 1.

10 Draai de bevestiging linksboven vast met een
bout (M6x16).

11 Saab 900: Breng bij de bevestiging rechtsboven
een afstandsring aan tussen de console en het
schutbord, omdat een laseind ontbreekt. Zet de
bevestiging met een bout (M6x20) vast.

12 Draai de rechter bevestiging in het midden vast
met een plaatstalen schroef van 4,8 x 9,5 mm.

13 Draai de bout in de bevestiging van het stuur-
huis aan.

Aanhaalmoment: 24 Nm (17,8 lbf ft)

Controlemoment 17 Nm (12,6 lbf ft)

D980A276

5

2

1

8,12

11 11

10

4,133

5

6,7

N.B.
Gebruik een diepteaanslag (L=10 mm) bij het
boren van het gat met een diameter van 3,5 mm.
Dit om te voorkomen dat u de stuur-unit bescha-
digt die aan de achterzijde van het schutbord zit.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Uitlaatpijp en inlaatpijp monteren

1 Verwijder onderste twee kunststof klinknagels
uit het binnenscherm waarmee de stofkap van
de spoorstang in vastzit.

2 Zet de uitlaatbuisconsole met een bout (M6x16)
en een borgmoer op het binnenscherm vast.
Maak gebruik van de gaten waarin de klinkna-
gels zaten.

3 Zet de uitlaat-/inlaatplaat met kleine schroeven
(M3) op de L-console vast.

4 Zet het bovenste gedeelte van de uitlaatbuis
met een uitlaatbuisklem van 26 mm op de uit-
laatplaat vast. De afstand tussen de rechterkant
van de L-console en de uitlaatbuis moet ca. 40
mm zijn, zie figuur. Draai de uitlaatbuisklem
vast.

D980A277

3

4

4

2

1

40mm
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Uitlaatpijp en inlaatpijp monteren (vervolg)

1 Schuif de isolatiekous over het bovenste
gedeelte van de uitlaatbuis heen. Zet de kous
aan beide uiteinden met stalen kabelbinders
vast.

2 Zet de inlaatbuis met een slangklem op de uit-
laat-/inlaatplaat vast. Breng de vuilwering in het
uiteinde van de buis aan.

3 Zet de L-console 4 schroeven (M6) van 16 mm
op de console voor de verwarming op benzine
vast.

4 Haal de inlaatbuis achter het stuurhuis langs en
evenwijdig aan het schutbord omlaag, zie figuur.

5 Breng een 28 mm slangklem op de uitlaatbuis
aan, monteer het hitteschild en bevestig de
slangklem aan de uitlaatbuisconsole op het bin-
nenscherm. Stel de uitlaatbuis zodanig af dat
deze niet tegen de remleidingen aan komt.

N.B.
De isolatiekous bevat glasvezels. Draag daarom
beschermende werkhandschoenen om huidirrita-
tie te voorkomen.

N.B.
Bij montage moet u erop letten dat de benzinelei-
dingen van de auto boven de uitlaatslang van de
verwarming langs lopen.

D980A278

2
5

5

5

3

4

3

2

1

1
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Geluiddemper monteren

1 Breng de auto omhoog.

Zet het onderste en bovenste gedeelte van de
uitlaatbuis losjes vast met een uitlaatklem.

2 Saab 9-3: Draai de aanwezige moer van het
laseind onder de auto. Draai de console voor de
geluiddemper met een moer op het laseind vast.

3 Saab 900: Neem een 5 mm boor en boor een
gat zoals aangegeven in de figuur.

Braam de gaten af en verwijder losse spaanders
en lakbladders. Maak het gebied schoon met
het reinigingsmiddel FL van Teroson. Bestrijk
het gebied met Standox 1K Füllprimer en dek
het af met deklak. Behandel de inwendige
oppervlakken met Terotex HV 200 Extra Y108 of
Mercasol 1.

4 Saab 900: Zet de console voor de geluiddemper
met een ring en een plaatstalen schroef van 6,3
x 16 mm vast. Zorg dat de ring tussen de conso-
le en de auto komt te zitten.

5 Schuif de uitlaatbuisklem over de uitlaatbuis en
daarna over de geluiddemper heen. Zet de
geluiddemper met een bout (M6x12) en een
moer aan de console vast.

6 Draai beide uitlaatbuisklemmen vast.

D980A279

1,6

20mm

67mm

900 900

9-3

3

6

6

5
2

4
5
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Terugslagklep monteren

1 Tap het koelsysteem van de auto af.

2 Koppel de linker radiateurslang bij de warmte-
wisselaar los.

3 Breng de auto omlaag. Koppel de radiateurs-
lang aan de bovenzijde van de motor los, trek de
slanghouder los of knip de vulcaniseertape van
de slang ernaast door. Verwijder de slang.

4 Kort de slang op 107 mm uit de bocht van de
slang 90 mm in, zie figuur.

5 Sluit de radiateurslangen met slangklemmen op
de terugslagklep aan. Draai ze lichtjes vast.

6 Monteer de terugslagklep aan de losgekoppel-
de radiateurslang. Draai de slangklemmen
losjes vast.

7 Haal het slangenpakket omlaag en trek de
radiateurslangen van de verwarming naar de
L-console toe. De radiateurslangen van de ver-
warming moeten onder de retourslang van de
warmtewisselaar komen te zitten.

WAARSCHUWING
Wees voorzichtig als de motor van de auto nog
warm is. De koelvloeistof is heet. U kunt zich
eveneens lelijk branden aan de turbocompressor
en het uitlaatspruitstuk.

N.B.
De pijl op de terugslagklep geeft de doorstroom-
richting aan en moet naar de warmtewisselaar toe
wijzen.

D980A280

6

4

5

1

3

2

90mm107mm
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Werkzaamheden met uitlaatbuispakking en
brandstofslangen

1 Monteer een uitlaatbuispakking op de verwar-
ming op benzine als de pakking ontbreekt.

2 Zet de benzineslangkoppelingen op de verwar-
ming op benzine vast. Verdraai de koppelingen
90° zoals aangegeven in de figuur. Monteer de
clips.

3 Kort de benzineslangen voor de verwarming tot
de aangegeven lengtematen in.

B204, B206 en B234: De slang met de vrouw-
tjeskoppeling voor de inlaat moet u inkorten tot
een lengte van 850 mm.

De slang met de mannetjeskoppeling voor de
uitlaat moet u inkorten tot een lengte van 670
mm.

B205 en B235: De slang met de vrouwtjeskop-
peling voor de inlaat moet u inkorten tot een
lengte van 700 mm.

De slang met de mannetjeskoppeling voor de
uitlaat moet u inkorten tot een lengte van
255 mm.

Kort de ommanteling van alle slangen nog eens
20 mm in.

WAARSCHUWING
Lees de complete montagerichtlijn door, voordat u
met de werkzaamheden begint.

De installatie van de verwarming houdt een
ingreep in het brandstofsysteem van de auto in.
Houd daarom tijdens de installatie rekening met
de volgende punten:

• Zorg voor voldoende ventilatie! Als u over een
goedgekeurd ventilatiesysteem voor het afzui-
gen van brandstofdampen beschikt, moet u
hiervan gebruik maken.

• Draag beschermende handschoenen! Langdu-
rig contact met brandstof kan huidirritatie
veroorzaken.

• Houd een brandblusapparaat van klasse BE
onder handbereik! Kijk uit voor vonkvorming,
bijv. bij het onderbreken van stroomcircuits, bij
kortsluiting enz.

• Roken is absoluut verboden!

D980A281
2

3

B204/B206/B234 - 670mm
B205/235 - 255mm

B204/B206/B234 - 850mm
B205/235 - 700mm

N.B.
Bij alle vormen van verlengen van de brandstoflei-
dingen uit de kit moet u zorgen dat de uiteinden
goed op elkaar aansluiten.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Werkzaamheden met brandstofslangen en
koelvloeistofslangen

B204, B206 en B234

1 Koppel de retourslang van de brandstofverdeel-
buis los.

Sluit de ingekorte inlaatslang op de retourzijde
van de brandstofverdeelbuis aan.

Sluit de ingekorte uitlaatslang op de oude
retourslang aan met behulp van de bijgevoegde
afdichting.

2 Draai de benzineslangen vast zoals aangege-
ven in de figuur.

De oude retourslang in de auto moet u samen
met de ingekorte uitlaatslang onder de verwar-
ming op benzine op het schutbord vastzetten.
Haal de uitlaatslang om de Cruise Control heen
en vandaar in een boog weer terug naar de aan-
sluiting op de verwarming met de “pijl naar bui-
ten”. De inlaatslang moet u van de brandstofver-
deelbuis om de Cruise Control heen halen en
vandaar in een boog terug naar de aansluiting
op de verwarming met de “pijl naar binnen”.

3 Breng de verwarming op benzine op de
L-console aan.

4 Sluit de benzineslangen op de verwarming op
benzine aan. Zet de slangen met clips vast.

5 Sluit de koelvloeistofslangen op de verwarming
op benzine aan. Maak gebruik van slangklem-
men. Draai de slangklemmen bij de verwarming
vast.

6 Monteer de verwarming op benzine op de
L-console. Draai het borgplaatje met 2 bouten
(M6x16) vast.

Zet de brandstofslangen op geschikte punten
met kabelbinders vast.

D980A282
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5

6

1

1
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Werkzaamheden met brandstofslangen en
koelvloeistofslangen

B205 en B235

1 Haal de ontluchtingsslang van de inlaatbuis van
de auto los. Snijd de slang op 50 mm uit de klep
door, zie figuur. Vervang het verwijderde gedeel-
te met een nieuw stuk slang. Zet de slang met
clips vast.

2 Koppel de retourslang van de brandstofverdeel-
buis los.

Sluit de ingekorte inlaatslang op de retourzijde
van de brandstofverdeelbuis aan.

Sluit de ingekorte uitlaatslang op de oude
retourslang aan met behulp van de bijgevoegde
afdichting.

3 Draai de benzineslangen vast zoals aangege-
ven in de figuur.

De inlaatslang moet u langs de bestaande
brandstofslangen naar de aansluiting op de ver-
warming trekken met de “pijl naar binnen”. Haal
de uitlaatslang in een gelijkmatige boog naar de
aansluiting op de verwarming met de “pijl naar
buiten”.

4 Breng de verwarming op benzine op de L-con-
sole aan.

5 Sluit de benzineslangen op de verwarming op
benzine aan. Zet de slangen met clips vast.

6 Sluit de koelvloeistofslangen op de verwarming
op benzine aan. Maak gebruik van slangklem-
men. Draai de slangklemmen bij de verwarming
vast.

7 Monteer de verwarming op benzine op de
L-console. Draai het borgplaatje met 2 bouten
(M6x16) vast.

Zet de brandstofslangen op geschikte punten
met kabelbinders vast.

D980A289

6

6

7

1 50mm

5

22

5

5
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Werkzaamheden met brandstofslangen en
koelvloeistofslangen (vervolg)

1 B204, B206 en B234: Wikkel het isolatiemate-
riaal om de drie brandstofslangen heen en zet
het met 2 kabelbinders vast.

B205 en B235: Wikkel het isolatiemateriaal om
de brandstofslang heen en zet het met 2 kabel-
binders vast.

2 Haal een brede kabelbinder door de afstands-
slang heen. Schuif de afstandsslang over de uit-
laatbuis heen en zorg dat deze onder de brand-
stofslangen en de beide radiateurslangen komt
te zitten. Draai de kabelbinder op de bovenzijde
vast.

N.B.
Draai de kabelbinder op de afstandsslang niet zo
strak vast dat de watertoevoer in de radiateurslan-
gen wordt afgeknepen.

D980A288

21

B204/B206/B234 B205/B235

1

2
1



16 51 73 919

Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Werkzaamheden met radiateurslangen

1 Breng de auto omhoog. Sluit de koelvloei-
stofslang op de onderzijde van de warmtewisse-
laar aan.

2 Handgeschakelde versnellingsbak: Stel de
hoek waaronder de terugslagklep zit zodanig af
dat de klep niet tegen de schakelklauw
aankomt.

3 Haal de slangen over de startmotorsolenoïde
heen en zet ze met brede kabelbinders vast.

Draai alle slangklemmen rond de terugslagklep
vast.

4 Zet de slangen met brede kabelbinders op één
van de aanwezige verbindingsstangen onder de
inlaatbuis vast.

Breng de auto omlaag.

5 Sluit het ene uiteinde van de koelvloeistofslang
op de cilinderkop aan.

6 Zet de terugslagklep met een slanghouder tus-
sen de koelvloeistofslangen in de afgestelde
positie vast. U kunt eventueel nog gebruik
maken van kabelbinders. Draai alle slang-
klemmen vast.

D980A283
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Bedrading trekken

1 Breng nieuwe kabelbinders voor de bedrading
aan op de lasbouten op het schutbord. Zorg dat
het oog van de kabelbinders naar boven wijst.

2 Zet de verzinkte houder met 2 bouten (M6x12)
op de console voor de relais- en zekeringhouder
vast.

3 Monteer de relais- en zekeringhouder op de
verzinkte houder.

4 Breng de relais- en zekeringhouder met de bij-
behorende bedrading, zie figuur, zodanig aan
dat u de dwarsverbinding eenvoudig over de
relais- en zekeringhouder heen monteren.

5 De verbindingsconnector van de verwarming
moet u over de verwarming heen halen en aan-
sluiten op het contact van de verwarming. Zet
de bedrading met kabelbinders op het schut-
bord vast. De groen-witte draad moet u langs de
koelvloeistofslangen naar de D+ van de dynamo
toe halen. Zet de draad met kabelbinders vast.

6 MCC: Haal de groene en de grijze kabel in de
doorvoeropening over de rembekrachtiger heen
naar voren toe. Steek de draden door het door-
voerrubber van het ventilatorhuis heen. Dicht de
doorvoeropening af met Teroson T242. Breng
contacthulzen op de pennen aan. Haal de oran-
je draad uit de aansluiting op het ventilatorhuis
los, voorzie de pen met een haakse contacthuls
en sluit de draad aan op de grijze draad uit de
kit. Sluit de groene draad uit de kit aan op de
pen waarop de oranje draad was aangesloten.

ACC: De grijze en groene draad zijn niet in
gebruik. Isoleer de draden en zet ze op de
aanwezige bedrading vast.

7 De voedingsdraad en de massadraad moet u
langs de aanwezige bedrading op de linker
structuurpoot naar de MAXI-zekeringhouder bij
de accu halen. Sluit de rode draad aan op de
plusklem en de zwarte draad op het massapunt
op de linker structuurpoot (massapunt G30).
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cil., LHD

Bedrading trekken (vervolg)

8 Verwijder de kniebeschermingsbalk en het
zijpaneel aan bestuurderszijde uit het interieur.

9 ACC: Haal het ACC-paneel uit het dashboard
los. 

Sluit de 4-polige connector (mannetje) aan op
de bijbehorende connector (vrouwtje) van de
bedrading van de relais- en zekeringhouder.
Haal de gele draad naar binnen naar het ACC-
paneel toe, evenals de bedrading voor afrege-
ling van de verwarming met behulp van SID
(Saab 9-3) of die voor de timermodule via het
doorvoerrubber linksboven in het schutbord
(knip de bovenste rubberpen af).

10 ACC: Haal de gele draad voor het ACC-paneel
te voorschijn en duw de draad op penpositie 3 in
de connector vast.

Saab 900: Monteer het ACC-paneel in het
dashboard.

11 MCC: De bedrading voor afregeling via SID
(Saab 9-3) of de timermodule moet u door het
doorvoerrubber linksboven de passagiersruimte
in trekken.

12 Saab 9-3: De verwarming op benzine is te
bedienen via de SID-unit. Haal de SID-unit uit
het dashboard los. Sluit de paarse draad aan op
pen 20 van de SID-unit. Isoleer de connector
voor de timermodule. Zet de bedrading met tape
op de luchtkoker vast.

MCC: Monteer de SID-unit in het dashboard.

ACC: Monteer de SID-unit en het ACC-paneel
in het dashboard.

13 Saab 900: De verwarming op benzine wordt
met een aparte timermodule aangestuurd. Haal
de bedrading voor de timermodule naar de aan-
stekeraansluiting in de middenconsole toe.
Breng de bevestigingsconsole voor de timer op
het zijpaneel onder de aanstekeraansluiting en
boor 2 gaten met een diameter an 3 mm. Draai
de bevestigingsconsole vast.

Monteer het opbergvak en/of de asbak met de
houder. Sluit de connector aan en monteer de
timer. Stel de bevestigingsstang voor de timer
zo nodig bij zodat u het display vanaf de
bestuurdersstoel goed kunt aflezen. Isoleer de
paarse kabel van de SID-unit.

Zet de bedrading met tape op de luchtkoker
vast.

14 Monteer het zijpaneel en de kniebeschermings-
balk.

7 6 5 4 3 2 1
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Bedrading trekken (vervolg)

15 Monteer de relais- en zekeringhouder van de
auto.

16 B204E/L: U moet de druksensor op de dwars-
verbinding verzetten. Boor een nieuw gat met
een diameter van 3,5 mm in de dwarsverbin-
ding. Breng de druksensor rechts in de auto
aan, zie figuur.

Braam de gaten af en verwijder losse spaanders
en lakbladders. Maak het gebied schoon met
het reinigingsmiddel FL van Teroson. Bestrijk
het gebied met Standox 1K Füllprimer en dek
het af met deklak. Behandel de inwendige
oppervlakken met Terotex HV200 Extra Y108.

17 Monteer de dwarsverbinding.

18 Monteer de console voor de relais- en zekering-
houder in de daarvoor bestemde gaten in de
bevestiging van de dwarsverbinding.

19 MCC: Breng de weerstand onder een hoek van
45° t.o.v. de dwarsverbinding op het schutbord
aan, zie figuur.

Sluit de 4-polige connector (mannetje) aan op
de bijbehorende connector (vrouwtje) aan de
bedrading van de relais- en zekeringhouder en
sluit de bedrading aan op de weerstand.

20 Zet de bedrading met kabelbinders aan niet
bewegende onderdelen in de motorruimte vast.

N.B.
Zorg dat de connector van de druksensor naar
buiten toe naar de motorruimte wijst.

N.B.
De weerstand wordt uitermate warm. Zorg daar-
om dat de weerstand niet tegen de omringende
onderdelen aan kan komen.
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Verwijderde onderdelen terugplaatsen

1 MCC: Monteer het interieurluchtfilter.

2 MCC: Monteer de ruitenwisserinstallatie.

3 Monteer de waterkering en de defrosterdek-
plaat.

4 Monteer de dekplaat op de motor.

5 Breng de motorkapafdichting op het schutbord
aan.

6 Monteer de ruitenwisserarmen.

7 Sluit de minkabel op de accu aan.

8 Programmeer een eventuele radiocode en druk,
voor zover de auto is uitgerust met een alarm,
viermaal achtereen op de knop voor vergrende-
ling/ontgrendeling op de afstandsbediening.
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Koelsysteem ontluchten

1 Vul koelvloeistof bij.

2 Ontlucht het koelsysteem.

Start de motor en controleer of er een voortdu-
rende stroom koelvloeistof door de slang loopt
die tussen het thermostaathuis en het expansie-
reservoir zit.

Laat de motor warmlopen totdat de koelventila-
tor de eerste keer aanslaat. Zet de motor vervol-
gens af en draai de dop van het expansiereser-
voir voorzichtig los en vul zo nodig bij tot het
MAX-streepje. Draai de dop weer vast.

ACC: IJk het ACC-systeem.

3 Laat de motor warmlopen en vul zo nodig koel-
vloeistof bij.

Controle van de verwarmingsfuncties

1 Saab 9-3: Sluit Tech2 aan en programmeer SID
voor het gebruik van een verwarming op benzi-
ne. Stel de juiste tijd en datum op het klokje in.

De verschillende functie van de verwarming
staan beschreven in het hoofdstuk “Motor- en
interieurverwarming”in het instructieboekje van
de auto.

2 Laat de verwarming op benzine bij wijze van test
werken en controleer de functies.

Zet de ACC of A/C in de stand AUTO.

Schakel de verwarming handmatig in. Contro-
leer of er soms lekkage voorkomt in het brand-
stofsysteem, koelvloeistofsysteem of uitlaat-
systeem van de verwarming.

3 Controleer of de verwarmingsmodule stevig
vastzit en op de juiste manier gemonteerd is.

4 Controleer of de bedrading en de slangen stevig
vastzitten en op de juiste manier zijn getrokken
om de kans op mechanische slijtage of schade
door warmtestraling te voorkomen.

5 Saab 900: Zorg dat u de gebruiksaanwijzing
voor de verwarming aanbrengt en de eigenaar
van de auto informeert over eventuele wijzigin-
gen in de bediening of de werking t.o.v. de aan-
wijzingen in het boekje.

6 Saab 9-3: Laat de eigenaar van de auto over
weten dat de gebruiksaanwijzing van de verwar-
ming achter in het instructieboekje staat in het
hoofdstuk Technische gegevens en “Motor- en
interieurverwarming”.

7 Vul de garantiekaart van de verwarming op ben-
zine in en stuur deze naar het aangegeven
adres. Wanneer u een ruilverwarming hebt
gemonteerd, moet u de aanvullende gegevens
op de registratiekaart invullen.

Breng de bijgeleverde TYF-sticker aan volgens
de geldende bepaling (alleen op de aangegeven
markt).

Opmerking
Zorg dat de ACC of de A/C in stand OFF staat.
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Bedradingsschema
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